
                  
 Begrepet eller navnet: Arealavgift, eksportavgift, 

produksjonsavgift, eller…? 
 

 Juridiske og/eller internasjonale handelsavtaler? 
       
 Har kommunene «fått nok» og/eller er det redsel for at vi 

misbruker pengene? 
 

 Selvråderetten: «Areal til begjær»? 
 
 Berettiget bekymring for næringas økonomiske og 

finansielle evne? 
 

 Politisk vilje og gunst? 
 

Vårt krav og vår hovedsak: Hva er problemet? 



Å kjøpe vekst er høyst frivillig for den som vil og kan. 
Produksjonsavgift må alle betale ut fra beslag og bruk av areal 
 
Veksthemmende avgift?  
 - lavere interesse for kjøp av ny vekst. Hvem kan dokumentere 
noe om det, hvem tror på det? 
 
- Skulle dette stemme, så vil jo dette også gå ut over 
kommunene. Mindre inntekter til havbruksfondet, færre nye 
arbeidsplasser osv.  Ergo: Kommunene er selv med på å ta risiko 
knyttet til denne «farlige» avgiften 
 
- Børsanalytikere har allerede kåret vinner og tapere etter at 
trafikklysene ble slått på. Hva forteller det? 
 



 -

 2 000
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 10 000

 12 000

Lønnskostnad Betalbar skatt Utbytte* Estimert avgift lik 25
øre/kg

 5 162  

 2 508  

 10 959  

 250 
(= 2,3% av utbytte)  

År: 2016 

Nøkkeltall (MNOK) norsk oppdrettsnæring 
Kilde: Kontali Analyse og offisielle regnskaper 
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Lønnskostnad Betalbar skatt Utbytte* Estimert avgift lik 25
øre/kg

 25 128  

 6 872  

 38 186  

 1 500 
(= 3,9% av utbytte)  

Sum 2011-2016 (6 år) 

Nøkkeltall (MNOK) norsk oppdrettsnæring 
Kilde: Kontali Analyse og offisielle regnskaper 



Kommunene ber altså om totalt det som 
en person fikk i utbytte for ett kvartal! 



Inndeling av produksjonsområder og havbruksfondet: 
Hva vet vi/vet vi ikke? 

 Ny vekst tildeles i 2018, i grønne områder 
 

 Til sammen 24.000 tonn  
      MTB tilbys = ca 30 standard konsesjoner 
 

 Vederlag fordeles etter kriteriene for Havbruksfondet;  
knyttes til vekst, ikke bruk og beslag 

 

 Nullvekst i gule og røde områder 
      (ingen nye arbeidsplasser osv.) 
 

 Forutsigbarheten: 

- Inntekter til kommunene? 
- Ny vekst: når og hvor? 
- Nye arbeidsplasser? 

 

 Det er stor prinsipiell forskjell 
       på vekst («nye og flere sjøtomter») 
       vs bruk og beslag («sjøtomta/-ene» 
       som allerede disponeres og brukes 

  
 
 


