
Brukerveiledning til søknadsskjema om 2 % kapasitetsøkning. 

 
 

 

Fyll inn ditt 

org.nr. og 

trykk Tab på 

tastaturet. 

Fyll inn 

kontaktperson i 

selskapet. 

Velg produksjonsområde 

dere ønsker 2% økning i. 

Klikk neste. 



 

 

 

 

 

Hak av for ønsket 2% 

økning for den 

tillatelsen som det 

ønskes økning på. 

Antall tonn i 

2% økning 

avrundes slik 

og totalsum 

for vederlag 

kommer frem.  

Når dere har valgt økning 

på ønskede tillatelser i 

det spesifikke 

produksjonsområdet, 

trykk neste.  

Her kommer 

selskapets 

tillatelsesnr 

automatisk opp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer oppsummeringen 

over samtlige tillatelser i det 

angitte produksjonsområdet, 

og hvilke tillatelser som har 

valgt økning. 

Her ser du hvor 

mange tonn 

2%-økning gir. 

Her ser du 

hvilken 

sum som 

må betales 

for den 

enkelte 

tillatelse. 

Her ser du 

totalsum du 

må betale i 

vederlag for 

det valgte 

produksjons

området.  

Her ser du totalt antall tonn 

økning for det valgte 

produksjonsområdet. 

Viser hvilket produksjonsområde 

du har valgt. 

Klikk NESTE 

når du er 

ferdig med 

siden. 

Du kan velge å 

mellomlagre før 

du betaler 

vederlag og 

laster opp 

kvittering. 



 

 

 

Her laster dere opp 

kvittering for betalt 

vederlag. Det er viktig 

at dette dokumentet 

er lagret som 

«Vederlag 2018 – 

[nummer på 

tillatelse]». 

Hak av om dere ønsker 

å ettersende kvittering 

for betalt vederlag. 

Husk at kvittering 

uansett må sendes 

innen fristen.  

Velg neste 

når vedlegg 

er lastet opp.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroller at 

opplysningene 

stemmer. 

Eksempel – 

her er haket 

av ønske om 

2 % økning. 

Eksempel –her 

er det ikke 

haket av ønske 

om 2 % 

økning. 

Kostnad for 

denne tillatelsen 

vises her. 

 

Antall tonn  

økning vises her. 



I bunnen av oppsummeringssiden, vil følgende vises: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her vil vedleggene listes opp når 

dere har lastet de opp. 

Når dere er 

ferdig,  

trykk send inn. 

Generell oppsummering av 

alle produksjosnområder 

dere har valgt 2% økning i. 

Antall økning i tonn på 

samtlige valgte tillatelser. 

Total sum å betale på 

økning i tonn på samtlige 

valgte tillatelser. 

Dersom du har 

valgt å 

ettersende 

kvittering for 

betalt 

vederlag, er 

det haket av 

her. Dersom 

kvittering er 

lastet med, 

havner den 

under rad for 

vedlegg. 


