
Regelverk for gjennomføring av auksjon av 
nye tillatelser til akvakultur med matfisk 
av laks, ørret og regnbueørret.  
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. mai 2018. Endret 25. mai 2018. 
 
 
Art 1. Formål og virkeområde 

Disse mer detaljerte auksjonsreglene utfyller enkelte av bestemmelsene i forskrift om 
tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret 2018. 

 
Art 2. Organisering av auksjonen 
 Auksjonen gjennomføres av et auksjonsteam. Auksjonsteamet er i eget skriv delegert 
kompetanse fra Nærings- og fiskeridepartementet til å gjennomføre auksjonen.  
 
 Auksjonsteamets beslutninger fattes av teamets leder. 
 
Art 3. Oppstart av auksjonen 

Auksjonen starter 18. juni 2018 kl. 10:00.  
 

Art 4. Budrundenes varighet 
Den første budrunden varer i 1 time og 50 minutter, de påfølgende tre rundene varer i 

50 minutter. For øvrig varer hver budrunde i 20 minutter. Mellom hver budrunde er det 10 
minutters pause. Lunsj er i utgangspunktet mellom kl. 12:00 og 13:00. Siste daglige 
budrunde har oppstart senest kl. 15:30.  

 
Auksjonsteamet kan beslutte at budrundenes og pausenes lengde reduseres eller 

økes. En budrunde eller pause skal imidlertid ikke være kortere enn 10 minutter.  
 
Auksjonsteamet vil i forbindelse med hendelse som nevnt i Art 11 normalt øke 

pausens lengde og sette nytt tidspunkt for oppstart av neste budrunde.  
 

Art 5. Informasjonsregler 
I det elektroniske auksjonssystemet vil budgivere få følgende informasjon om 

etterspørsel i hvert enkelt produksjonsområde:  
 

• Etterspørselen overstiger 200 % av tilgjengelig kapasitet  
• Etterspørselen er mellom 150 % og 200 % av tilgjengelig kapasitet  
• Etterspørselen er mellom 120 % og 150 % av tilgjengelig kapasitet  
• Etterspørselen er mellom 0 % og 120 % av tilgjengelig kapasitet  

 
Art 6. Prisøkningsregler 



Auksjonsteamet beslutter hvordan prisene i et produksjonsområde skal øke, men 
følgende gjelder som retningslinjer: 
a) Hvis etterspørselen er større enn 200 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i dette 

produksjonsområdet med omtrent 10 %  
b) Hvis etterspørselen er mellom 150 % og 200 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene 

i dette produksjonsområdet med omtrent 6 %  
c) Hvis etterspørselen er mellom 120 % og 150 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene 

i dette produksjonsområdet med omtrent 4 %  
d) Hvis etterspørselen er mellom 0 % og 120 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i 

dette produksjonsområdet med omtrent 2 %  
e) Auksjonsteamet kan fravike retningslinjenes punkt a-d ovenfor der teamet anser det 

som hensiktsmessig for å få gjennomføre en effektiv tildeling av tillatelsene.  
 

Art 7. Aktivitetsregler 
En budgiver kan ikke øke sin samlede etterspørsel etter produksjonskapasitet (MTB) 

mellom budrunder.  
 
Art 8. Bytteregler (switching rules) 

En budgiver kan ikke redusere sin etterspørsel etter produksjonskapasitet (MTB) i et 
produksjonsområde med mindre prisen i dette området har økt.  
 
Art 9. Minstepris 

Minsteprisen i auksjonen er 120 000 kroner per tonn i alle produksjonsområder. 
Minsteprisen vil være startpris i auksjonens første runde. 

 
Art 10.  Budgivning 

Bud skal gis elektronisk i Nærings- og fiskeridepartementets auksjonssystem og 
anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet og 
budrunden er avsluttet. Dette skjer ved at:  

 
1. Budgiver registrerer inn det antallet tonn produksjonskapasitet (MTB) budgiver ønsker 

å kjøpe i hvert enkelt produksjonsområde til gjeldende pris i budrunden og trykker på 
"Save bids" i det elektroniske auksjonssystemet.  

2. Budgiver kan gjennomgå bud budgiver har lagret i den pågående budrunden på siden 
merket "Confirmation".  

3. Inngitte bud i en budrunde kan endres frem til den aktuelle budrunden avsluttes.  
4. Når budrunden avsluttes vil innsendte bud være den sist lagrede versjonen i det 

elektroniske auksjonssystemet.  
 

Art 11. Budgivning dersom budgiver får problemer med å avgi bud i det elektroniske 
auksjonssystemet. 
Det er budgivers ansvar å ha tilgjengelig teknisk utstyr og nødvendige 

reserveløsninger for å delta i auksjonen.  
 
Dersom budgiver på grunn av ekstraordinære hendelser utenfor budgivers kontroll, 

ikke kan levere budet elektronisk i departementets auksjonssystem, kan auksjonsteamet  



tillate at bud avgis muntlig gjennom telefon på oppgitt telefonnummer. Telefonsamtalen må 
være startet og kontakt med auksjonsteamet opprettet før budrunden er avsluttet for at bud 
skal kunne inngis.  

 
For at en hendelse kan anses som ekstraordinær må den ligge utenfor budgivers kontroll, 

og være av en slik art at det ikke ville være naturlig at budgiver har en reserveløsning, jf. 
første ledd. For følgende hendelser gjelder:   
 

- Feil eller mangler med budgivers egen hardware (slik som PC, router, switcher, 
servere og annet) eller software installert på budgivers egen hardware anses ikke i 
noe tilfelle som en ekstraordinær hendelse. 
 

- Feil eller mangler ved internettlinje: For å kvalifisere for at hendelsen er ekstraordinær 
må både datadekning via mobilnett (budgivers leverandør) og via budgivers fastnett 
(ADSL, VDSL, fiber osv) være utilgjengelig samtidig. Om budgiver har tilgjengelig kun 
fastnett eller kun mobilnett, vil brudd på det nettet budgiver har tilgjengelig følgelig 
ikke anses som en ekstraordinær hendelse.  

 
- Strømbrudd: Anses ikke som ekstraordinær hendelse. Et strømbrudd kan likevel 

anses som ekstraordinært om strømbruddet har vart i mer enn 4 timer.  
 
Ved avgivning av bud via telefon vil auksjonsteamet gjøre opptak av samtalen. 

Innringer skal identifisere seg før avgivelse av bud, og må akseptere at det gjøres lydopptak 
av samtalen. Dersom lydopptak ikke aksepteres, vil bud ikke kunne avgis. Lydopptakene vil 
bli lagret i minimum 6 måneder, men lenger dersom det tas ut søksmål i etterkant av 
auksjonen. 
 
 Budgivning skjer ved at:  
 

- Auksjonsteamet informerer om at samtalen vil bli tatt opp.  
- Innringer identifiserer seg, herunder med oppgitt kode for telefonbud. Dersom korrekt 

kode ikke oppgis kan bud ikke innleveres. 
- Budgiver orienterer om hvilken hendelse som har ført til at budgiver ikke kan benytte 

det elektroniske auksjonssystemet.  
- Budgiver gir beskjed om hvilke bud budgiver ønsker å gi.  
- Bud som ikke er i tråd med auksjonsreglene vil bli avvist av auksjonsteamet.  
- Dersom budrunden var avsluttet vil det ikke bli gitt anledning til å legge inn justerte 

bud. Dersom budrunden ikke er avsluttet, kan budgiver justere sine bud, og 
auksjonsteamet vil på ny vurdere om budene er i tråd auksjonsreglene.  

- Hvis budene er i tråd med auksjonsreglene, vil auksjonsteamet  
• Gjenta for budgiver de bud budgiver har gitt, og  
• Oppgi hvilken forpliktelse i form av vederlag som budgiver binder seg til å 

betale ved å legge inn bud. 
- Budgiver må deretter bekrefte at budgiver ønsker å legge inn de oppleste budene fra 

auksjonsteamet. Når bekreftelse er gitt, vil auksjonsteamet legge inn budene i det 
elektroniske auksjonssystemet.  



 
Auksjonsteamet vil i pausen frem til neste budrunde vurdere om hendelsen er en 

ekstraordinær hendelse, og kan i den forbindelse be budgiver om nærmere dokumentasjon 
for at hendelsen har oppstått.  

 
Dersom auksjonsteamet vurderer at hendelsen ikke var en ekstraordinær hendelse, vil 

budene bli avvist. Budgiver vil forut for påfølgende budrunde bli orientert om 
auksjonsteamets avgjørelse. En skriftlig begrunnelse for beslutningen vil bli ettersendt 
budgiver.  

 
Art 12. Forbud om konkurransebegrensende adferd 

Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom 
budgivere eller deres interessenter som virker eller er ment å virke 
konkurransebegrensende, er forbudt. Eksempler på samarbeid som er forbudt er utveksling 
av konkurransesensitiv eller strategisk informasjon, offentlig kunngjøring om registrering eller 
deltakelse i auksjonen og deling av budgivningsstrategier. 

 
Staten vil i tillegg til ev. tilbaketrekking av tildelte tilsagn om tillatelse eller tillatelse (jf. 

tildelingsforskriften § 18), kunne forfølge ev. økonomiske tap som følge av brudd på 
auksjonsregelverket gjennom sivilt søksmål.  

 
 
 
 
 
 


