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Vederlag for "grønne konsesjoner" til lakseoppdett - kommunens andel 

Det foregår nå tildling av 45 nye laksekonsesjoner. Nærings- og fiskeridepartementet har i 

denne forbindelse mottatt flere spørsmål om hvordan kommunens andel av vederlaget skal 

fordeles. Vi har derfor funnet det formålstjenlig å gi en redegjørelse for hvordan vederlaget 

skal fordeles mellom stat og kommune og mellom kommunene. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet vil først vise til at fordelingen av vederlaget er beskrevet i 

St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2013-2014):  

 

”Regjeringen foreslår at kommunene i stedet for et forhåndsfastsatt beløp skal tildeles 

en andel på 40 pst. av de totale inntektene. For de 30 konsesjonene med et fast vederlag 

på 10 mill. kroner vil kommunenes andel fortsatt utgjøre 4 mill. kroner. De resterende 

15 oppdrettstillatelsene skal tildeles etter en lukket budrunde. Dersom inntektene per 

konsesjon blir større i denne auksjonen, vil kommunene få en større del av gevinsten 

enn forslaget i Gul bok 2014. 

 

Regjeringen foreslår at vederlaget fordeles med et likt beløp per tillatelse i de 

kommunene der tillatelsen lokaliseres. Dersom tillatelsen knyttes til lokaliteter i mer 

enn én kommune, fordeles beløpet likt mellom de aktuelle kommunene. Tillatelser med 

fastsatt lokalitet per 1. november 2014 legges til grunn. Dersom det etter dette gjenstår 

tilsagn om tillatelser som ikke har fastsatt lokalitet, holdes kommunens andel tilbake i 

påvente av avklaring.” 

 

Dette betyr at alle inntektene fra tildelingsrunden, både fra fastpris og lukket budrunde, blir 

summert. Dersom alle tillatelsene blir tildelt vil det totale vederlaget fra tildelingsrunden bli 

ca 1,204 milliarder kroner. Kommunene der tillatelsene etableres får 40 pst. av det totale 
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vederlaget, om lag 481 millioner kroner, fordelt med likt beløp per tillatelse (ca 10,75 

millioner kroner). Det innebærer at dersom en tillatelse kun etableres i én enkelt kommune, 

vil denne kommunen få ca 10,75 millioner kroner, og det uavhengig av hvor mye som er 

betalt for den aktuelle tillatelsen.  

 

Blir tillatelsen etablert i mer en én kommune, blir vederlaget fordelt likt mellom de aktuelle 

kommunene. Det betyr at dersom en tillatelse etableres i for eksempel tre kommuner, får hver 

av disse kommunene ca 3,6 millioner kroner (10,75 mill kr. / 3 kommuner). Hvor mange 

lokaliteter tillatelsen knyttes til i hver kommune er uten betydning. Lokaliteter som er 

tilknyttet tillatelsen per 1. november 2014, blir lagt til grunn for å bestemme 

kommunetilhørighet.  

 

I to av tildelingsgruppene, Gruppe B og Gruppe C, er det et krav om ”innløsning” av en 

gjeldende tillatelse, jf. forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og 

regnbogeaure i sjøvatn i 2013 § 6. Nærings- og fiskeridepartementet understreker at det er 

hvor de nye tillatelsene etableres som er av betydning for fordelingen av vederlaget mellom 

kommunene. Hvor den ”innløste” tillatelsen drives er uten betydning. Det er også uten 

betydning hvor forretningsadressen til eier av tillatelsen er.   

 

Dersom det per 1. november 2014 gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke er knyttet til 

lokalitet, blir kommunens del av vederlaget for disse tilsagnene holdt tilbake. Når tilsagnet 

blir knyttet til én lokalitet, blir kommunens del av vederlaget (40 pst.) utbetalt. Man regner 

med at dette vil gjelde et fåtall av tillatelsene. 

 

Vi viser også til pressemelding om saken, se 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/pressesenter/pressemeldinger/2013/statsbudsjettet-

2014-vederlag-for-nye-op.html?id=745235 

 

Faggruppa for tildeling av grøne løyve bes publisere dette brevet på Fiskeridirektoratets 

hjemmeside.  

 

Med hilsen  

 

 

Martin H. Bryde  

avdelingsdirektør 

 Christopher Grøvdal Rønbeck 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fiskeri- og havbruksnæringens 

landsforening 
Postboks 5471 Majorstuen 0305 OSLO 

Norske Sjømatbedrifters 

Landsforening 
   

Faggruppen for tildeling av 

grøne løyve 
   

Kommunesektorens 

organisasjon 
Postboks 1378, Vika 0114 OSLO 
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