
Fremtidige rammebetingelser for 

havbruksnæringen – hva skjer?

Bjørn Sørgård

Partner – Advokatfirmaet Haavind

Lofotseminaret 16. juni 2022 



Advokatfirmaet Haavind AS

Hva skjer?

▪ Forenkling av regelverket

▪ Forslag til tillatelsesregime for havbruk til havs

▪ Forslag til nye miljøteknologitillatelser

▪ Regjeringsoppnevnt utvalg vurderer 

tillatelsessystemet i havbruksnæringen



Skatter og avgifter 

• NOK 200.000/t MTB (1% vekst) + auksjon av ny MTB

• Produksjonsavgift på 40,5 øre per kg produsert fisk

• Eksportavgift

• Formuesskatt og verdsettelse av tillatelser ervervet før 1998

Pressemelding 7. juni 2022 presentasjon av trafikklysene 2022

«I forbindelse med salg av økt tillatelseskapasitet gjør staten oppmerksom på følgende:

I Hurdalsplattformen står det at lokalsamfunn og fellesskapet skal få en rettferdig del av 

verdiene som skapes fra havbruksaktiviteten. Grunnrente i havbruksnæringen hentes i 

dag inn gjennom et vederlag for utstedelse av nye tillatelser samt en produksjonsavgift 

på 40,5 øre per kg produsert fisk. Som en oppfølging av Hurdalsplattformen og som ledd 

i regjeringens budsjettarbeid vurderes det løpende om beskatningen av 

havbruksnæringen kan forbedres, herunder om den kan gi økte lokale inntekter. Mulige 

forslag til endringer i skattereglene for havbruksnæringen med virkning for 2023 vil 

eventuelt bli presentert i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet i oktober.»

Fra intrafish.no



Forenkling av regelverket

• Hurdalsplattformen (Havbruk), på side 25:

«Legge til rette for forenkling, opprydding i regelverk og bedre samarbeid 
mellom myndighetene og næringen for å sikre mer helhetlig forvalting, bedre 
bærekraft og bedre fiskevelferd.»

• 15 forslag fra arbeidsgruppe for endringer og forenklinger i regelverket for 

havbruksnæringen

1. Felles digital portal for myndighetene («Havbruksportalen»)

2. Lokalitetsklarering – et mer koordinert og mindre fragmentert forvaltningsregime

3. Veiledning – strenge svarfrister

4. Lokalitet – forenkling og avbyråkratisering ved mindre endringer

5. Samlokalisering mellom flere oppdrettere på samme lokalitet

6. Forenkling driftsplan

7. Tilbaketrekking av lokalitet for akvakultur fra 2 til 4 år.

8. Forvaltning bekjempelsessone PD/ILA

9. Brønnbåt og servicebåt – desinfeksjon og rengjøring i stedet for 48 timers karantene

10. Økt midlertidig lokalitets MTB i beredskapssituasjoner

11. Trafikklys må ikke hindre lokalitetsklarering

12. Fiskeri- og havbruksdirektoratet

13. Kompensasjons MTB (på tillatelsesnivå)

14. Lusegrense ved særlig lave sjøtemperaturer

15. Kombinasjonsbehandling mot lakselus Fra intrafish.no
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Etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs

• Forslag til nytt tillatelsesregime for havbruk til 

havs

• Høringsnotatet foreslår

 Tidsbegrensede tillatelser

 Tillatelsen knyttes til én bestemt lokalitet 

 Tillatelsen knyttes til bestemt 

akvakulturanlegg

 Krav om godkjennelse før overføring av 

tillatelse eller eierandeler som gir 

bestemmende innflytelse over innehaveren 

av tillatelse



Advokatfirmaet Haavind AS

Forslag om ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser

• Tillatelsene vil enten tildeles gjennom en auksjon med 

prekvalifiseringsvilkår hvor prekvalifiseringsvilkårene og 

minimumsvilkårene i en innovasjonskonkurranse skal være de 

samme: 

 Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus 

(effektkrav).

 Minimum 60 prosent oppsamling av slam (effektkrav). 

• Dersom det blir tildeling gjennom en innovasjonskonkurranse vil 

søker kunne oppnå innovasjonspoeng for løsninger som går ut 

over minimumskravene når det gjelder slam og for andre 

forhåndssatte miljøkriterier

• Vederlaget for tillatelsene i en slik innovasjonskonkurranse vil bli 

satt med utgangspunkt i auksjonsprisene som er oppnådd i 

forbindelse med ordinære kapasitetsjusteringer, men med et 

rimelig fradrag

• Forslaget er forsinket

Fra intrafish.no
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Utvalg for en helhetlig gjennomgang av tillatelsessystemet i havbruksnæringen

• Oppnevnt i november 2021

• Skal levere utredning i form av en NOU i løpet av 

mars 2023

• Svært vidt mandat, inkludert 

 Vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem

 Evaluere ordningen med avgrensing av tillatelsene 

i MTB, og ev. foreslå endringer i hvordan tillatelser 

avgrenses. 

 Vurdere om fremtidige oppdrettstillatelser bør være 

tidsbegrensede

 Vurdere hvordan en kunnskapsorientert forvaltning 

av havbruksnæringen kan foregå på en effektiv og 

samordnet måte


