
Kunngjøring, jf. § 8 

Tilbud om kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser (1 prosent økning)  
  
Etter § 7 i forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret 
og regnbueørret i 2022, gis det tilbud om å øke maksimalt tillatt biomasse på eksisterende tillatelser 
med 1 prosent mot innbetaling av et vederlag til staten. Tilbudet om kapasitetsøkning skal avregnes 
til nærmeste hele tonn. Eksisterende tillatelse inkludert lokalitetsklarering må være registrert i 
akvakulturregisteret innen 31.desember 2021 for å kunne motta tilbud om økt kapasitet, jf. § 2. 
Dette tilbudet gjelder økt kapasitet på eksisterende tillatelser hjemmehørende i følgende 
produksjonsområder, jf. § 3 andre ledd:  
  
a) Område 1: Svenskegrensen til Jæren 
b) Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag  
c) Område 8: Helgeland til Bodø  
d) Område 9: Vestfjorden og Vesterålen  
e) Område 10: Andøya til Senja 
f) Område 11: Kvaløya til Loppa  
g) Område 12: Vest-Finnmark  
h) Område 13: Øst-Finnmark  
 

Geografisk avgrensing for hvert produksjonsområde følger av produksjonsområdeforskriften vedlegg 
I.  
 

Frist for innsending av søknad  
Frist for innsending av søknad er 28. juni 2022. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert 
brev eller på elektronisk søknadsskjema. Søknadskjema er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets 
internettside: 
 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0119/Sknad_om_kapasitetskning_2022  
 
Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via 
sendemann innen 28. juni klokken 15:00, jf. § 11 første ledd.  
 
Det er ikke mulig å søke om kapasitetsøkning etter denne forskriften etter at søknadsfristen har gått 
ut. Det er begrensede muligheter til å supplere søknaden etter at søknadsfristen har gått ut.  
 

Krav til søknad  
Søknaden skal føres på fastsatt skjema fra Fiskeridirektoratet.  
 

Søknaden skal inneholde informasjon om følgende:  
- hvem som søker (innehaver),  
- hvilken tillatelse søknaden gjelder (registreringsnummer/tillatelsesnummer),  
- hvilket produksjonsområde de ligger i,  
- ønske om 1 pst.-utvidelse,  
- antall tonn utvidelse,  
- utregning av pris på vederlaget, og 
- kvittering for innbetaling av vederlag. 
 
 
 
 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0119/Sknad_om_kapasitetskning_2022


Søknader som skal sendes via rekommandert brev skal sendes til følgende fylkeskommuner:  
 
- For tillatelser hjemmehørende i produksjonsområde 1 skal skjemaet sendes til Rogaland 
fylkeskommune,  
- for produksjonsområdene 6 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.  
 

De elektroniske søknadene går automatisk til den fylkeskommunen som har ansvaret for søknader i 
de enkelte produksjonsområder.  
 

Det er viktig å merke seg at en innehaver som vil søke om økning på flere tillatelser i ulike 
produksjonsområder, må logge seg inn på nytt i elektronisk skjema via ID-porten i hvert enkelt 
produksjonsområde søker ønsker økning i. Det vil si at når søker har valgt tillatelser for ett 
produksjonsområde og sendt søknaden, må søker logge seg inn på nytt for å velge tillatelser for 
neste produksjonsområde osv.  
 

Søknaden skal merkes med «Søknad om kapasitetsøkning 2021-2022».  
 

Vederlag for søknad  
Vederlaget er på kr.200.000,- per tonn tillatelsen blir utvidet med.  
 

Innbetaling  
Innbetaling av vederlag skal betales innen 28. juni 2022 til:  
Fiskeridirektoratet, Økonomiseksjonen,  
Postboks 185 Sentrum,  
5804 Bergen  
 

Til kontonummer: 7694.05.09048.  
 

Innbetalingen skal være merket med «Vederlag 2022 – [nummer på tillatelse]».  
 

Tilleggskrav til kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser til 
utviklingsformål, jf. § 10 tredje ledd.  
Betaling av inflasjonsjustert vederlag skal skje innen 90 dager etter endelig forvaltningsvedtak om 
tilsagn om kommersiell tillatelse (konvertering).  
  
 


