
Kunngjøring, jf. § 11 
Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder 

(inntil 6 prosent økning) 

Etter § 10 i forskrift om kapasitetsjustering for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret 

og regnbueørret i 2020, gis det tilbud om å øke maksimalt tillatt biomasse på tillatelse med inntil 

6 prosent mot innbetaling av et vederlag til staten. Tilbud om kapasitetsøkning avregnes til 

nærmeste hele tonn. 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 2019 for å kunne motta tilbud om økt kapasitet, jf. § 2. 

 

 

Vederlag for søknad 
Dersom det blir gitt tilbud om kapasitetsøkning etter kapittel 3 i forskriften, vil vederlaget bli på 

kr.156.000,- per tonn tillatelsen blir utvidet med, jf. § 17 fjerde ledd, jf. § 7. 

 

Frist for innsending av søknad 

Søknadsfristen er 25. februar 2020. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev eller 

elektronisk. Nedlastbart søknadsskjema er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettside fra 

6.februar 2020. 

https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsjustering-trafikklyssystemet 

 

Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via 

sendemann innen 25. februar 2020 klokken 15:00, jf. § 13. 

 

Krav til søknad 

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

organisasjonsnummer, jf. § 13. 

 

Søknaden skal minimum inneholde informasjon om: 

- informasjon om hvilken tillatelse og lokalitet søknaden gjelder, 

- hvilket produksjonsområde søknaden gjelder, 

- søkers redegjørelse og dokumentasjon for månedlig vektøkning for hver fiskegruppe på aktuelle 

lokaliteter, i henhold til kriteriene i produksjonsområdeforskriften § 12 

- ved eventuell samdrift må ideell eierandel fremgå 

- ved eventuell 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 

- kvittering for innbetalt saksbehandlingsgebyr på kr.12.000,- for hver 
lokalitet som skal vurderes etter § 12. 
 
De oppdretterne som mottok positivt vedtak fra Mattilsynet sommeren 2019 må legge dette 
vedtaket ved søknaden om unntak eller fastsettelse av produksjonskapasitet som unntas fra 
nedjustering i røde produksjonsområder. 
 
Søknaden skal merkes med «Søknad om kapasitetsøkning – unntak 2019-2020» eventuelt «søknad 
om unntak fra nedjustering 2020». 

https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsjustering-trafikklyssystemet


 

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, jf. § 15. 

 

Søknader som skrives ut og som skal sendes via rekommandert brev, skal sendes til 

følgende fylkeskommuner: 

- For lokaliteter i produksjonsområde 1 og 2 skal skjemaet sendes til Rogaland fylkeskommune, 

- for produksjonsområde 3 og 4 skal det sendes til Vestland 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, 11, 12 og 13 skal det sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune 
 

Saksbehandlingsgebyr 

Det skal betales et saksbehandlingsgebyr på kr. 12.000,- for hver lokalitet som skal vurderes etter 

§ 12. Dette gjelder ikke for søknader som kun gjelder fastsettelse av tillatelsskapasitet som skal 

unntas fra nedjustering, jf. § 14 annet ledd. Saksbehandlingsgebyret skal betales til 

Fiskeridirektoratet. 

 

Fiskeridirektoratet, 

Økonomiseksjonen,  

Postboks 185 Sentrum,  

5804 Bergen 

 

Kontonr: 7694.05.09048.  

Betaling merkes med «Søknad om kapasitetsøkning – unntak 2019-2020». 

 

 

Særlige opplysninger 

I forbindelse med salg av økt tillatelseskapasitet gjør staten oppmerksom på følgende:  
 
Stortingsrepresentanter fra SV fremmet i Dokument 8:192 S (2017-2018) forslag om å be regjeringen 
utrede og legge frem forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg 
(produksjonsavgift). Ved behandlingen i Stortinget ble det flertall for å be regjeringen nedsette et 
partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av 
havbruksnæringen, se følgende vedtak: 
 

«Stortinget ber regjeringen om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en 
NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder 
produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med 
utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk 
av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst. 
Utredningen må også vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen for 
havbruksnæringen, forutsetninger for lønnsomhet, risikoen ved biologisk produksjon i sjø, 
samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge 
og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Beskatningen må innrettes slik at 
næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og 
bærekraftig vekst.  
  



Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020. 
Havbruksfondets innretning og fordeling ses i sammenheng med annen beskatning.» 

  
I tråd med Stortingets vedtak nedsatte regjeringen Havbruksskatteutvalget, som 4. november 2019 
leverte sin utredning i NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet. Utredningen er sendt på 
høring med frist 4. februar 2020.  
  
Det pågår nå et arbeid i Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og relevante 
underliggende etater med å forberede grunnlaget for at regjeringen skal kunne vurdere spørsmålet 
om skattlegging av havbruksnæringen. Regjeringen vil i tråd med anmodningsvedtaket komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte. 
 
Aktører som velger å søke om og blir tildelt økt tillatelseskapasitet, vil ha mulighet til å frasi seg den 
tildelte tillatelseskapasiteten mot tilbakebetaling av vederlaget. Frist for å frasi seg den tildelte 
tillatelseskapasiteten vil være 19. juni 2020. Tillatelseskapasiteten vil deretter bli solgt på auksjonen 
som er planlagt før sommeren 2020. 
 

Tilleggskrav til kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser for 

utviklingsformål, jf. § 17 fjerde 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/contentassets/84650fdbe56946efbc415e3ef0c2843c/endelig-forskrift-

om-kapasitetsjusteringer-2020.pdf 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/84650fdbe56946efbc415e3ef0c2843c/endelig-forskrift-om-kapasitetsjusteringer-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/84650fdbe56946efbc415e3ef0c2843c/endelig-forskrift-om-kapasitetsjusteringer-2020.pdf

