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Høringsnotat/skriftlig innspill fra Nettverk for fjord- og kystkommuner til Stortingets 1 

behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2018 angående grunnrenteskatt i 2 

havbrukssektoren, og behandling av Dokument 8:192 S(2017-2018) ”Representantforslag 3 

om produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor 4 

territoriallinjen” 5 

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) representerer 76 kommuner som igjen 6 

representerer over 65 prosent av lokalitets-MTB i Norge. Medlemstallet er voksende.  7 

Bakgrunn for NFKK sitt syn  8 

NFKK viser til tidligere arbeid omkring spørsmålet om kompensasjon for oppdrettsnæringens 9 

beslag og bruk av areal i den kommunale sjøallmenningen, for eksempel arbeidet med 10 

oppfølgingen av Stortingets vedtak om en eksportavgift for ubearbeidet laks. Regjeringens 11 

svar på dette i forbindelse med framlegget av statsbudsjett for 2018 var negativt, men NFKK 12 

mener det er rimelig å forvente at det fortsatt er flertall på Stortinget for å oppfylle 13 

intensjonene med dette vedtaket. 14 

NFKK er fornøyd med at problemstillingen fortsatt er høyt på den politiske agendaen og at 15 

SV nå har fremmet en sak for Stortinget om produksjonsavgift.  16 

NFKK har merket seg at regjeringen i ettertid av SV sitt forslag i april 2018 fremmet et eget 17 

forslag om å utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget ble 18 

senere omtalt i regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018. 19 

På bakgrunn av regjeringens initiativ er NFKK godt fornøyd med at det nå ser ut til å være 20 

tverrpolitisk enighet om at det er viktig og riktig å kompensere fellesskapet for bruk av 21 

naturressursene, herunder også den kommunale sjøallmenningen. 22 

Vi synes likevel det er grunn til å merke seg at en avgift til kommunene i flere år er blitt 23 

imøtegått med en bekymring for lønnsomheten i oppdrettsnæringen. I så måte er det grunn 24 
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til å merke seg at regjeringens argumenterer og dokumentasjon i revidert statsbudsjett er 25 

helt i tråd med det NFKK har hevdet over lengre tid.  26 

Slik NFKK oppfatter videre arbeid med problemstillingen dreier dermed saken seg ikke lenger 27 

om det skal kreves inn vederlag, men om hvordan det skal kreves inn, og ikke minst om 28 

hvordan midlene som kommer inn skal fordeles. 29 

NFKK sitt klare standpunkt er at SV sitt forslag må vedtas og gjennomføres slik det ble lagt 30 

frem i april i år i påvente av en eventuell grunnrenteskatt og naturressursskatt. Dette vil nå 31 

være den enkleste måte å følge opp Stortingets vedtak om ovennevnte eksportavgift. 32 

Fordelingen av inntektene fra et slikt produksjonsvederlag må skje etter prinsippene i 33 

Havbruksfondet.  34 

NFKK mener SVs forslag i all hovedsak er basert på en modell som er grundig utredet av 35 

Kontali Analyse og advokat Trond S. Paulsen, aktører som har kjernekompetanse på området 36 

og derfor tidligere også brukt av statlige aktører. Utredningene viser at en slik ordning vil 37 

være enkel å gjennomføre - lett å kontrollere og administrere - og den vil være i tråd med 38 

internasjonalt regelverk både når det gjelder WTO og EØS/EFTA. Modellen er også grundig 39 

utredet i forhold til praktisk gjennomførbarhet.   40 

For å imøtekomme eventuelle negative svingninger i næringen og bedrifter med lav 41 

lønnsomhet, mener NFKK at det bør være mulig å trekke fra avgiften på skattegrunnlaget.    42 

På bakgrunn av regjeringens forslag om grunnrenteskatt og de politiske sonderingene vi har 43 

gjennomført, så tyder mye på at regjeringens forslag også er tuftet på en annen bekymring, 44 

en bekymring for at kommuner med oppdrettsvirksomhet vil få overført for mye penger. 45 

Dernest argumenteres det mot en produksjonsavgift med at den «bryter med prinsippene 46 

for et vekstfremmende skattesystem», og at den er lønnsomhetsuavhengig.  47 

NFKK opplever ovennevnte som nokså konstruerte argumenter, argumenter som er høyst 48 

unyanserte og svært lite dokumentert. I revidert statsbudsjett dokumenteres en lønnsomhet 49 

som har vært helt unik over flere år, og der en avgift på 35 øre/kg ville påvirket 50 

lønnsomheten i svært beskjeden grad. Dette er lett å tallfeste og dokumentere, noe NFKK 51 

blant annet har gjort gjennom de omtalte utredninger fra Kontali Analyse.  52 

Når det gjelder motargumentet «vekstfremmende skattesystem», så kan en jo spørre seg 53 

om logikken er at null skatt og avgifter vil gi mest vekst og lønnsomhet for næringsliv og 54 

samfunn? NFKK har for øvrig oppfattet det slik at den norske modellen for beskatning, ikke 55 

minst den som inkluderer beskatning av lokale naturressurser, har brei støtte og 56 

anerkjennelse. Dette ikke minst fordi det virker både vekstfremmende og lønnsomt, men da 57 

for både næringslivet og samfunnet.  58 
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Det må antas at aktørene i oppdrettsnæringen mener å besitte kompetanse om hva som er 59 

mest eller minst vekstfremmende og lønnsomt. Dermed er det betimelig å stille spørsmålet: 60 

Hva tror man næringen vil foretrekke? En produksjonsavgift på 35 øre/kg, eller en 61 

grunnrenteskatt etter modell fra vannkraft? 62 

En noe utbredt oppfatning synes å være at en oppdrettskommune er lik en rik kommune. 63 

Dette er en klar misforståelse. Enten man relaterer det til de kommunale inntekter eller til 64 

innbyggernes inntekter og formuer gjennom størrelser som gjennomsnitt eller median, så vil 65 

man lett se at dette går i de aller fleste oppdrettskommuners disfavør.  66 

Hvis man i tillegg til sistnevnte er villig til å innse at svært store deler av verdiskapingen som 67 

skjer i oppdrettskommunene, dette er verdier som blir overført til kapitaleiere som bor langt 68 

unna de aktuelle lokalsamfunn og kommuner, så er det rimelig lett å avdekke en uakseptabel 69 

skjevfordeling. En skjevdeling som også forsterkes av at hovedkontor og de mest attraktive 70 

og best betalte stillingene befinner seg langt fra merdkanten. Og avledet fra dette: Det bør 71 

være rimelig lett å skjønne at den ønskede tilrettelegging og tjenesteutvikling i 72 

vertskommunene for oppdrettsanleggene – den blir skadelidende som følge av mangelfull 73 

motivasjon. For å nå de mye omtalte målene om en femdobling innen 2050, så må det altså 74 

gis innrømmelser og incitament til vertskommunene for havbruksvirksomhet. 75 

Som svar på oppdrettskommunenes krav og en mer rettferdig fordeling i forhold til hvor 76 

verdiskapingen skjer, så har dagens regjering tidligere annonsert blant annet at den ville 77 

belønne kommuner som legger til rette for næringsutvikling gjennom tilbakeføring av deler 78 

av selskapsskatten. Den innså etter hvert at dette er svært lite treffsikkert; det ville i enda 79 

større grad favorisere kommuner som er så heldige å ha såkalte hovedkontor for større 80 

konsern og selskaper. Dermed bebudet regjeringen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 81 

S) at den ville ta i bruk en mer treffsikker og rettferdig «modell basert på vekst i lønnssum i 82 

privat sektor i kommunen over en fireårsperiode». Modellen skulle tas i bruk fra og med 83 

2017. Og avledet fra dette uttalte kommunalministeren den 12.5.2015: «Vi trenger vekst, 84 

verdiskapning og næringsvennlige kommuner i hele landet. Vi vil belønne kommuner som 85 

legger til rette for vekst lokalt». NFKK konstaterer at heller ikke denne modellen er 86 

gjennomført. Det ble med «godt prat», kanskje fordi den traff feil? 87 

NFKK ønsker imidlertid å være en konstruktiv bidragsyter i videre arbeid knyttet til 88 

spørsmålet om skatt og avgifter innen havbrukssektoren. Det betyr at selv om forslaget om 89 

en produksjonsavgift blir vedtatt nå, så er man åpen for at dette kan avløses av bedre 90 

ordninger. NFKK ber derfor om at Stortinget avgir følgende merknad: 91 

Stortinget har merket seg at regjeringen i etterkant av fremleggelsen av forslaget 92 

om et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor 93 
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territoriallinjen har lagt frem et forslag om å utrede og eventuelt foreslå̊ en 94 

grunnrenteskatt på̊ havbruk. 95 

Stortinget ber likevel regjeringen om å avklare ordningen med en produksjonsavgift 96 

slik at den innføres med virkning fra 1. juli 2019. Samtidig ber Stortinget om at 97 

regjeringen legger til rette for en grundigere utredning av hele skatte- og 98 

avgiftsspørsmålet, der de to forslagene sees i sammenheng. 99 

Premisser for videre arbeid  100 

NFKK ønsker videre vekst i sjømatnæringa i Norge gitt at veksten baseres på miljømessig 101 

forsvarlig drift og kompensasjon til de kommunene i Norge som blir berørt av næringa. NFKK 102 

mener at videre vekst og utvikling også må baseres på Norges naturgitte fortrinn, og ha mål 103 

og incentiver som fremmer større grad av innenlands verdiskaping og bearbeiding. 104 

Sjøareal er en av de største knapphetsgodene for vekst i produksjon og dette er 105 

knapphetsgoder som ligger i kommunene. Dersom ikke kommunene får innfridd sine krav 106 

som representerer en beskjeden andel av de verdiene som skapes på grunnlag av beslag og 107 

bruk av kommunale sjøarealer, kan en heller ikke vente at det legges til rette for nye arealer 108 

og ny vekst. Det må således være i næringens og statens interesse at kommunene får en 109 

rimelig andel av de verdier som skapes i den kommunale sjøallmenningen, både på grunnlag 110 

av vekst og produksjon.                                                                                                          111 

Grunnrenteskatt er noe som normalt går til statskassa. NFKK forventer derfor at kommunene 112 

får sin rettmessige del av en beskatning som er basert på beslag og bruk av lokale 113 

sjøområder, også fra produksjon i eksisterende konsesjoner, dersom en 114 

grunnrentebeskatning blir vedtatt. NFKK mener derfor at en utredning også må innbefatte 115 

en naturressursskatt som går til kommuner. Videre må det være et mål at en eventuell 116 

grunnrente og naturressursskatt må være enkel å administrere, minst mulig byråkratisk og 117 

enkel å kontrollere.   118 

En grunnrenteskatt/naturressursskatt vil i større grad gi forutsigbare rammebetingelser og 119 

trygge lokal oppslutning og aksept av de ulemper havbruksnæringen medfører.  120 

NFKK konstaterer at kostnadene ved kjøp av vekst og nye konsesjoner er svært høye. Vi ser 121 

også at det skjer en betydelig omsetning av konsesjoner og oppdrettslokaliteter i 122 

privatmarkedet. NFKK mener det høye prisnivået som etterhvert har utviklet seg når det 123 

gjelder konsesjoner, er svært lite ønskelig. Dette er en trussel mot mindre og lokale aktører 124 

som bidrar til lokale arbeidsplasser og nyskaping i næringen, og det blir et direkte og 125 

effektivt hinder for at nye aktører kan etablere seg i næringen.  126 
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Det siste blir også effektivt forsterket av at eksisterende aktører har lagt beslag på de mest 127 

attraktive lokalitetene, som sammen med de regulerende avstandsbestemmelser mellom 128 

lokaliteter og aktører gir langt større arealbeslag enn det som næringen og andre har 129 

marginalisert i sin framstilling for å redusere oppfatningen av areal som en kritisk 130 

knapphetsfaktor.  131 

NFKK mener derfor at det er bra at midlene som tilføres kommunene i større grad kommer 132 

fra løpende drift i næringen, og heller i mindre grad fra høye engangsbeløp fra salg av 133 

konsesjoner. Men dette utfordrer også konsesjonspolitikken. Følgelig bør også 134 

konsesjonspolitikken være en del av en større utredning. 135 

Slik NFKK ser det, vil disse hensynene best bli ivaretatt og gi størst legitimitet dersom 136 

regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet i sitt videre arbeid setter ned et utvalg 137 

som utarbeider NOU om problemstillingen. NFKK ber derfor om at Stortinget avgir følgende 138 

merknad: 139 

Stortinget ber om at regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet setter ned 140 

et NOU-utvalg som skal utrede hvordan grunnrenteskatt/naturressursskatt kan 141 

innføres og eventuelt helt eller delvis avløse ordningen med Havbruksfond og 142 

produksjonsavgift, men slik at kommunene oppebærer et riktig vederlag. 143 

Konsesjonspolitikken må være en del av utredningen. Utvalgets konklusjoner skal 144 

Stortingsbehandles senest våren 2020, med sikte på å innføre 145 

grunnrenteskatt/naturressursskatt senest fra og med 1.1.2021.  146 

NFKK mener videre at grunnrenteskatten/naturressursskatt må utformes på en måte som 147 

sikrer effektiv ressursbruk i havbruksnæringen, og legges på et nivå som gjør at næringen 148 

fortsatt mener Norge er et attraktivt land å drive havbruk i. NFKK er derfor innforstått med 149 

regjeringens premiss om at auksjonsbeløpet i den forestående (konsesjons)auksjonen inngår 150 

i grunnlaget for friinntekt. Det innebærer at det gis fradrag over tid for auksjonsbeløpet i 151 

grunnlaget for det nye vederlaget. 152 

NFKK forutsetter at det allerede etablerte Havbruksfondet skal videreføres inntil noe annet 153 

og bedre er utredet og vedtatt. Det er viktig å erkjenne at dette representerer en modell 154 

som er det mest treffsikre og rettferdige man har, så langt. I den forbindelse ber NFKK 155 

Stortinget om å legge inn følgende merknad: 156 

Stortinget ber regjeringen legge som premiss for videre arbeid med 157 

grunnrenteskatt/naturressursskatt at ordningen med det eksisterende 158 

havbruksfondet skal videreføres som i dag, inntil et eventuelt bedre alternativ er 159 

ferdig utredet og vedtatt av Stortinget. Det forutsettes dermed at innbetalt beløp i 160 

2018, og beløp fra engangsvederlag som betales for senere tildelinger av vekst, det 161 

blir å utbetale i tråd med vedtatte retningslinjer for havbruksfondet. 162 
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Mandat for utvalg og premiss for fordeling av midler fra grunnrenteskatt/ 163 

naturressursskatt 164 

NFKK mener utvalget som bør settes ned for å utrede grunnrenteskatt/naturressursskatt skal 165 

ha representanter fra havbruksnæringen og berørte kommuner. Utvalget skal ha som mål at 166 

det nye vederlaget skal legge til rette for vekst, ressurseffektiv og miljøvennlig produksjon i 167 

havbruksnæringen. Videre legger NFKK til grunn at fordelingen av midler fra det nye 168 

vederlaget skal følge prinsippene for fordelingen som er fastsatt for Havbruksfondet. NFKK 169 

mener derfor at 80 % av det nye vederlaget skal tilfalle kommunal sektor og 20 % stat. 170 

Dersom denne fordelingsnøkkelen skal endres kan NFKK akseptere at staten sin andel økes 171 

til 30 % mot at den økte andelen på 10 % brukes til øremerking av tiltak for å styrke arbeid 172 

med villaks og tiltak mot marin forsøpling. NFKK ber derfor om at Stortinget legger inn 173 

følgende merknad: 174 

Stortinget ber regjeringen sikre at både næringen og berørte kystkommuner er 175 

representert i utvalget som skal vurdere det nye vederlaget. Stortinget ber om at 176 

fordelingen av midler fra det nye vederlaget følger prinsippene for fordelingen som 177 

er fastsatt for Havbruksfondet. Det vil si 80 prosent til kommunal sektor og 20 178 

prosent til stat. Stortinget presiserer at dersom regjeringen ønsker å øke den 179 

statlige andelen av det nye vederlaget skal en slik andelsøkning øremerkes arbeid 180 

med villaks og marin forsøpling. Stortinget presiserer videre at til tross for en slik 181 

øremerking av midlene skal den statlige andelen ikke overstige 30 prosent av 182 

beløpene som skal utbetales. 183 

 

Styret i Nettverk fjord- og kystkommuner  
 
Med vennlig hilsen 
 

        
Ole L. Haugen                                                                                           
Styreleder (NFKK)                                                                                         
Mobil: 905 78 433                                                  
 
 
Vedlegg:  

1. Kystkommuner og forvaltning – NFKK’s prioriteringer (vedtatt på årsmøte i april 2018) 
2. Uttale fra NFKKs høstmøte 2017 
3. Presentasjon frå NFKK høstmøte 2017 
4. Kontali Analyse (2 eks) og adv. Trond Paulsen(4 eks): Utredninger og presentasjoner (PP) 

av eksportavgift (sept. 2017) 


