
Kunngjøring, jf. § 11 

Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder 
(inntil 6 pst.-økning) 

Etter § 10 i forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret 
og regnbueørret i 2017/2018, gis det tilbud om å øke maksimalt tillatt biomasse i tillatelse med inntil 
6 % mot innbetaling av et vederlag til staten. Tilbudet om kapasitetsøkning skal avregnes til 
nærmeste hele tonn, jf. § 17. Dette tilbudet gjelder økt kapasitet på eksisterende tillatelser i alle 
produksjonsområder, jf. § 10. Eksisterende tillatelse inkludert lokalitetsklarering må være registrert i 
akvakulturregisteret innen 31. desember 2017 for å kunne motta tilbud om økt kapasitet, jf. § 2. 

Vederlag for søknad 
Dersom det blir gitt tilbud om kapasitetsøkning etter kap. 3 i forskriften, vil vederlaget bli på 
kr.120.000,- per tonn kapasitet som tillatelsen blir utvidet med, jf. § 17 tredje ledd, jf. § 7.  

Frist for innsending av søknad 
Søknadsfristen er 31. januar 2018, og det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per 
faks eller elektronisk. Nedlastbart søknadsskjema er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettside. 
https://www.fiskeridir.no/content/download/20710/294943/version/1/file/Skjema-6-pst-utvidelse-
lokalitet-del1.pdf Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje 
personlig eller via sendemann innen 31. januar 2018 klokken 15:00, jf. § 13. 

Krav til søknad 
Søknaden skal føres på fastsatt skjema fra Fiskeridirektoratet. Det skal kun sendes én søknad per 
organisasjonsnummer. 

Søknaden skal inneholde informasjon om: 
- informasjon om hvilken tillatelse og lokalitet søknaden gjelder,  
- hvilket produksjonsområde søknaden gjelder,  
- dokumentasjon på at vilkårene i § 12 er oppfylt for den enkelte lokalitet,  
- søkers redegjørelse og dokumentasjon for månedlig vektøkning for hver fiskegruppe på aktuelle 
lokaliteter, i henhold til kriteriene i § 17.  
- Videre skal det ved evt. samdrift framgå den ideelle eierandel.  
- Ved evt. samlokalisering må eierskap for hver fiskegruppe framgå.  
- Dersom det på lokaliteten er benyttet tillatelser som forskriften ikke omfatter, må det fremgå hvilke 
fiskegrupper dette gjelder.  
- Til slutt skal det være vedlagt kvittering for fremlagt saksbehandlingsgebyr på kr.12.000,- for hver 
lokalitet som skal vurderes etter § 12. 

Søknaden skal merkes med «Søknad om kapasitetsøkning - unntak 2017/2018». 

Det vil ikke være mulig å søke om kapasitetsøkning etter denne forskriften etter at søknadsfristen har 
gått ut.  

Det er begrensede muligheter til å supplere søknaden etter fristen er gått ut.  

 

Søknader som skrives ut og som skal sendes via rekommandert brev eller per faks, skal sendes til 
følgende fylkeskommuner: 

https://www.fiskeridir.no/content/download/20710/294943/version/1/file/Skjema-6-pst-utvidelse-lokalitet-del1.pdf
https://www.fiskeridir.no/content/download/20710/294943/version/1/file/Skjema-6-pst-utvidelse-lokalitet-del1.pdf


- For lokaliteter i produksjonsområde 1 og 2 skal skjemaet sendes til Rogaland fylkeskommune,
- for produksjonsområde 3 skal det sendes Hordaland fylkekommune,
- for produksjonsområde 4 sendes det til Sogn og Fjordane fylkeskommune,
- for produksjonsområde 5 sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune,
- for produksjonsområdene 6 og 7 skal det sendes til Trøndelag fylkeskommune,
- for produksjonsområdene 8 og 9 skal det sendes til Nordland fylkeskommune,
- for produksjonsområdene 10 og 11 skal det sendes til Troms fylkeskommune og
- for produksjonsområdene 12 og 13 skal det sendes til Finnmark fylkeskommune.

Saksbehandlingsgebyr
Det skal betales et saksbehandlingsgebyr på kr. 12.000,- for hver lokalitet som skal vurderes etter 
§ 12. Dette skal betales til Fiskeridirektoratet.

Tilleggskrav til kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser for 
utviklingsformål, jf. § 17 tredje ledd, jf. § 7 tredje ledd 

Betaling av inflasjonsjustert vederlag skal skje innen 90 dager etter endelig forvaltningsvedtak om 
tilsagn om kommersiell tillatelse. 

Lenke til vedtatt forskrift: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-
kapasitetsokning-for-tillatelser-til-akvakultur-med-matfisk-i-sjo-av-laks-orret-og-regnbueorret-i-
20172018/id2583047/ 
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