Iht liste

Saksbehandler:

Lene Kristin Røyrane‐Løtvedt

Telefon:
Seksjon:

Forvaltningsseksjonen
14/17661

Vår referanse:
Deres referanse:
Vår dato:

23.12.2014

Deres dato:

Att:

MELDING OM ENDELIG TILSAGN OG BETALING AV VEDERLAG GRUPPE
A ‐ TILDELINGSRUNDEN 2013
Orientering om endelig tilsagn
Vi viser til tildelingsrunden 2013, Faggruppa for tildeling av grøne løyve sine vedtak
om tilsagn i gruppe A datert 9. april 2014, og senere klager på vedtakene om tildeling
og klagebehandling.
Nærings‐ og fiskeridepartemententet har 22 desember 2014 gjort kjent resultatet av
klagebehandlingen, og at tilsagnsvedtakene av 9. april 2014 er å betrakte som
endelige, se nyhetsmelding her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/vedtak‐om‐
gronne‐laksekonsesjoner‐gruppe‐a‐troms‐og‐finnmark‐
opprettholdes/id2356752/?regj_oss=10

Videre saksgang
Tilsagn om løyve gir rett til å søke om lokalitet. Slik søknad sendes og behandles på
vanlig måte gjennom fylkeskommunen. Vi viser her til nærmere bestemmelser i
forskrift 2013‐06‐24 nr 754 om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks,
aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 (tildelingsforskriften) og merknader til denne,
særlig § 7 tredje ledd, første punktum:
”Tilsegna gir rett til å søkje om lokalitet(ar). Retten til drift startar når løyvedokumentet er
skrive ut.”
Av merknadene til bestemmelsen framgår bl.a:

Postadresse:
Postboks 185 ‐ Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgaten 229
Organisasjonsnr: 971 203 420
E‐postadresse: postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

Telefaks: 55238090
03495
www.fiskeridir.no

”Eit løyve til havbruk består av ein rett til produksjon av ein bestemt art i eit bestemt omfang
på eingitt lokalitet. Det inneber at ei tilsegn om løyve ikkje gir rett til drift før det er knytt ein
lokalitet til løyvet.”
Vi viser og til øvrig gjeldende regelverk om tildeling.
Vilkår for dette nye løyvet og løyvet som veksles inn framgår av tilsagnsvedtaket av
9. april 2014.

Betaling av vederlag og frist
Det skal betales vederlag for løyvet/løyvene i henhold til tildelingsforskriften § 7
første ledd. Vederlaget per løyve i gruppe A er på kr 10 000 000,‐.
Vederlaget skal betales senest innen 30 dager (inklusive helligdager) etter at melding
om endelig tilsagn er mottatt.
Dette vil si innen fredag 23. januar.
Tilsagnet faller bort dersom vederlaget ikke er betalt innen fristen.
Beløpet innbetales til Fiskeridirektoratet, konto nr 7694.05.09048 og merkes med navn
og saksnummer (framgår av tilsagnet fra Faggruppa for grøne løyve).

Med hilsen

Jens Christian Holm
avdelingsdirektør
Kristin Vassbotten
seksjonssjef

Brevet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Mottakerliste:
Iht liste
Kleiva Fiskefarm AS
Nor Seafood AS
Nord Senja Laks AS
Nordlaks Oppdrett AS
NRS Finnmark AS
Salaks AS
Wilsgård fiskeoppdrett AS
Cermaq Norway AS
Gratanglaks AS
Grieg Seafood Finnmark AS

Kopi til:
Finnmark fylkeskommune
Nærings‐ og fiskeridepartementet
Troms Fylkeskommune

Postboks 1053

9455
9381
9373
8455
9510
9350
9381
8286
9470
9503

ENGENES
TORSKEN
BOTNHAMN
STOKMARKNES
ALTA
SJØVEGAN
TORSKEN
NORDFOLD
GRATANGEN
ALTA

Fylkeshuset
Postboks 8090 Dep
Postboks 6600

9815
0032
9296

VADSØ
OSLO
TROMSØ

Postboks 224
Markveien 38 B
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