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Hauge Aqua AS  - melding om endelig tilsagn og betaling av vederlag gruppe C - 

tildelingsrunden 2013  

 

Orientering om endelig tilsagn 

Vi viser til tildelingsrunden 2013, Faggruppa for tildeling av grøne løyve sitt vedtak om 

tilsagn datert 25. august 2017, og senere klager på vedtaket om retildeling av grønn C 

tillatelse.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet avgjorde de fire klagene på retildelingen i vedtak til 

Namdal Settefisk AS, Aquaculture Innovation AS, Isqueen AS og Selsøyik Havbruk AS den 

24. september 2018. Samtlige av klagene ble avslått. Tilsagnsvedtaket til Hauge Aqua AS er 

dermed å anse som endelig.  

 

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 om 

tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 

(tildelingsforskriften), særlig § 7 tredje ledd, første punktum:  

 

«Tilsegna gir rett til å søkje om lokalitet(ar). Retten til drift startar når løyvedokument er skrive ut.»  

 

Av merknadene til bestemmelsen framgår bl.a:  

 

«Eit løyve til havbruk består av ein rett til produksjon av ein bestemt art i eit bestemt omfang på ein 

gitt lokalitet. Det inneber at eit tilsegn om løyve ikkje gir rett til drift før det er knytt ein lokalitet til 

løyvet.»  

 

Vi viser også til øvrig gjeldende regelverk om tildeling.  
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Vilkår for det nye løyvet framgår av tilsagnsvedtaket av 25. august 2017.  

 

Betaling av vederlag og frist 

Det skal betales vederlag for løyvet i henhold til tildelingsforskriften § 7 første ledd. 

Vederlaget for løyvet i gruppe C 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 onsdag 14. november 2018. 

 

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 (13/13449).  

 

Det går frem av Prop. 1 S (2016-2017) at: 

 

I 2013 ble det utlyst 45 nye tillatelser til lakse- og ørretoppdrett. Én av de tildelte tillatelsene ble ikke 

tatt i bruk. Denne tillatelsen blir lyst ut på nytt i 2016. Det legges til grunn at innbetaling av 

vederlag og utbetaling av kommunenes andel av vederlag først vil skje i 2017. Vederlaget for den ene 

konsesjonen er fastsatt til 10 mill. kroner. Siden dette er en ny utlysing etter 1. januar 2016, skal 

fordelingen av vederlaget følge retningslinjene for havbruksfondet. Dette vil gi en inntekt på 7 mill. 

kroner til kommunene og 1 mill. kroner til fylkeskommunene. 

 

I behandlingen av Innst. 8 (2016-2017) sluttet Stortinget seg til dette synet. Dette innebærer at 

kommunal sektors andel av vederlaget (i alt 8 mill. kr) skal fordeles gjennom 

havbruksfondet. Dette til deres orientering. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Lie 

direktør  

 Anne B. Osland 

 seksjonssjef 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Hauge Aqua AS Storneset 22A 5915 HJELMÅS 

 

 

Kopi til: 

Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
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