
Kunngjøring, jf. § 14 

Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder (inntil 6 prosent 
økning) 
  
Etter § 13 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 tillatelse med 
inntil 6 prosent mot innbetaling av et vederlag til staten. Tilbudet om kapasitetsøkning skal avregnes 
til nærmeste hele tonn. Dette tilbudet gjelder økt kapasitet på alle eksisterende tillatelser i alle 
produksjonsområder, jf. § 3 første ledd. Eksisterende tillatelse inkludert lokalitetsklarering må være 
registrert i akvakulturregisteret innen 31. desember 2021 for å kunne motta tilbud om økt kapasitet, 
jf. § 2. 
 

Vederlag for søknad  
Dersom det blir gitt tilbud om kapasitetsøkning etter kapittel 4 i forskriften, vil vederlaget være på 
kr.200.000,- per tonn tillatelsen blir utvidet med, jf. § 20 fjerde ledd, jf. § 10. 
 

Saksbehandlingsgebyr  
Det skal betales et saksbehandlingsgebyr på kroner 24.000 for hver lokalitet som skal vurderes etter 
§ 15. Dette gjelder ikke for søknader som kun gjelder fastsettelse av tillatelseskapasitet som skal 
unntas fra nedjustering, jf. § 15 a. Saksbehandlingsgebyret skal betales til Fiskeridirektoratet.  
 

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.   
 
Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via 
sendemann innen 28. juni 2022 klokken 15:00, jf. § 16 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:  
- 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 fremgå,  
- dersom det på lokaliteten er benyttet tillatelser som forskriften ikke omfatter, må det fremgå hvilke 
fiskegrupper dette gjelder. 
 

Søkere som har mottatt positivt vedtak fra Mattilsynet i 2021 må legge dette vedtaket ved søknaden.  
 
Søknaden skal merkes med «Søknad om kapasitetsøkning – unntak 2021-2022», eventuelt «søknad 
om unntak fra nedjustering 2022».  
 



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 at fristen har gått ut.  
 
Søknader skal sendes til følgende fylkeskommuner sine postmottak: 

- for lokaliteter i produksjonsområde 1 og 2 skal skjemaet sendes til Rogaland fylkeskommune 
- for produksjonsområde 3 og 4 skal det sendes Vestland fylkeskommune 
- for produksjonsområde 5 skal det sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune 
- for produksjonsområde 6 og 7 skal det sendes til Trøndelag fylkeskommune 
- for produksjonsområde 8 og 9 skal det sendes til Nordland fylkeskommune  
- for produksjonsområde 10, 11, 12 og 13 skal det sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 

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

Til kontonummer: 7694.05.09048.  
 

Innbetaling av vederlag skal være merket med «Vederlag unntaksvekst 2022 – [nummer på 
tillatelse]».  
 
Innbetaling av saksbehandlingsgebyr skal være merket med «Saksbehandlingsgebyr for søknad om 
unntaksvekst – 2021-2022». 
 

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).  
  
 


