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• Partner i Lund & Co DA 

• Prosedyreoppdrag og rettspolitisk arbeid pva kommunene  

• Juridisk sekretær for fire kommuneorganisasjoner  

– LVK (Vannkraftkommunene – 173 kommuner) 

– USS (Utmarkskommunene – 81 kommuner) 

– LNVK (Vindkraftkommunene – 45 kommuner) 

– NPK (Petroleumskommunene – 7 kommuner) 

• Medlem av: 

–  Kraftskatteutvalget (NOU 1992:34) 

–  Hjemfallsutvalget  (NOU 2004:26) 

–  Naturmangfoldlovutvalget (NOU 2004:28) 

 



Oppdraget for NFKK  

 

• Utarbeide et forslag til arealavgift  

 

• Resultatet:  

- Et forslag om en særavgift på den mest lønnsomme delen av 
oppdrettsnæringen 

- Foreslått at avgiften samordnes med inntektsskatten  

 

 

• Historikk, politiske motsetninger og kommuneøkonomi 

 



Dieter Senghaas –Von Europa Lernen 

• Land rike på naturressurser er ikke nødvendigvis rike land. 
Det er de institusjonelle ordninger som etableres rundt 
naturressursene som vil være bestemmende. 



Verdiskaping og inntektsstrømmer 

Verdier skapes av: 

• Økonomisk kapital 

• Arbeid 

• Naturkapital  

Verdier fordeles av:  

 * Markedsmekanismer 

• Institusjonelle ordninger (offentlige reguleringer) som 
skatteregler, konsesjonsregler, eierskapsregler 

• Institusjonelle ordninger vedtas av det politiske system 

  

 

 

 



  

• Politikk = Vil man gjøre noe og i tilfelle hva? 

 

• Jus = Hvordan kan man oppnå det? 

 

• Økonomi = Hvilke økonomiske virkninger ønskes, og for 
hvem? 

 

• = Legalstrategi 
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Johan Castberg, konsesjonslovene 1909 

• ”Det vil sige, at der pludselig i vort land 
er dukket opp, er skabt værdier, som vi 
vel kan regne i hundrede av millioner 
kroner, der er pludselig dukket opp 
værdier som ikke eksisterede før, det er 
de store opfindelser på elektronikkens 
område, som har gjort, at vore 
vandfald, som ligger langt  opp i landet 
med dårlige kommunikationer,  kan 
flyttes ut til kysten eller hvorsomhelst, 
hvor de med fordel kan udnyttes ved 
hjælp av overføring. Det er en hel 
økonomisk revolution som er fremkaldt 
ved disse store opfindelser på 
elektronikkens område.” 



Castberg forts 

• ” Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at 
styrke disse mer avsidesliggende og karrig utstyrte distrikter 
ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes 
indenfor deres grænser…Man tar værdierne ut av 
distrikterne og fører dem på tråd ned til industricentrerne 
og byerne, tømmer bygderne, tømmer landdistrikterne, 
særlig fjeldbygderne, får deres værdier uten vederlag, og 
det er absolut urigtig.” 



Castberg fordelte den nye verdiskapingen 

 

• Ved vannkraftens oppfinnelse ble det skapt nye verdier 

• Disse verdier ble skapt gjennom betydelige økonomiske 
investeringer, omfattende arbeid og med grunnlag i 
vassdragene som utnyttbare naturressurser 

• Castberg  hadde et bevisst forhold til at denne 
verdiskapingen måtte komme de til del som hadde investert 
sin kapital, dvs. både den økonomiske kapitalen, 
humankapitalen og naturkapitalen 

• «tar værdierne ut av distriktene» 

 



08.03.2013 





Fra Panikkloven i 1906  via Hardanger i 2011 til 
oppdrettsnæringen i 2013 

 

• Styring og kontroll med egne naturressurser 

• Naturinngrep og arealbeslag krever lokal legitimitet - 
«benefit-sharing» et godt og viktig virkemiddel 

• Hvis verdiskapingen utelukkende går andre steder enn der 
naturinngrepene finner sted, skapes motstand 

• Investering/bruk av naturkapital har et like berettiget krav på 
avkastning som bruk av andre produksjonsfaktorer – arbeid 
og økonomisk kapital 



Polluter-pays principle og samfunnsmessige 
kostnader ved arealbeslag 

• Rioerklæringen for miljø og utvikling 1992: ”Many 
Governments..have been making increasing use of economic 
approaches, including those that are market oriented. 
Examples include the polluter-pays principle and the more 
recent naturalresource-user-pays concept.”  

• NOU 1996: 9 Grønne skatter 

• Backer 2002 s. 71: «Et spørsmål er om man utenfor 
forurensningssaker kan strekke prinsippet om at 
tiltakshaveren skal betale, så langt at tiltakshaveren skal 
dekke alle samfunnsmessige kostnader ved miljøbelastningen 
eller ressursuttaket.» 

• NOU 2004:28 s. 195: «Dette kan være en nærliggende tanke 
når det legges beslag på ikkefornybare ressurser (f.eks. 
arealer) som det kan bli knapphet på.» 

 



NOU 1992:34, Skatt på  kraftselskap 

• ”Det er politisk tradisjon for at 
ein del av verdiskapinga på 
basis av naturressursar skal 
koma distrikta der ressursane 
ligg til gode.(...)Det system vi 
har i dag byggjer på ein lokal 
beskatningsrett, og dermed på 
at inntektstilhøva i dei enkelte 
delane av landet vert 
avhengige av den lokale 
verdiskapinga” 



Sigbjørn Johnsen, 1996 

• Vannkraften er en nasjonal 
ressurs med en sterk lokal 
forankring. Den sterke 
lokale forankringen 
innebærer at 
kraftkommunene får 
særskilte skatteinntekter fra 
kraftvirksomheten. Det har 
vært bred enighet om det.” 
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Lokale naturressurser 

• Vassdrag: ”Dette særskilte regelverket (kraftskatteregimet) 
er i  hovedsak knyttet til ønsket om at vertskommunene skal 
få en andel av verdiene fra kraftproduksjon. Dette er dels 
begrunnet som kompensasjon for naturinngrep i kommunen 
og dels fordi det er et ønske om at kommunene skal få en 
andel av verdiene av lokale naturressurser.” St. prp.nr.1 
2003-2004 s.72 

• Kystnære sjøareal: «Regjeringen legger prinsipielt til grunn 
at kommunene bør få adgang til å innkreve betaling for bruk 
av areal i kystsonen»  Finansdepartementet 15.11.2007  

 



Oppsummering  

• Utnyttelse av en lokal naturressurs er et selvstendig grunnlag 
for å kreve en andel av verdiskapingen tilbakeholdt i det 
berørte lokalsamfunn, representert ved kommunen eller 
fylkeskommunen (benefit-sharing) 

• Den lokale beskatningsretten er et annet selvstendig 
grunnlag for en lokal beskatningsordning for all 
næringsvirksomhet i kommunen (styrker selvstyret) 

• Inngrep i naturverdier er et tredje selvstendig grunnlag for å 
kreve kompensasjon til det lokalsamfunn som avstår sine 
naturressurser til andres økonomiske utnyttelse 
(kompensasjon/erstatningshensyn) 



 

• Det bør betales til det lokalsamfunn som avstår sine 
naturressurser til andres økonomiske utnyttelse 

• Dagens ulike håndtering av kommuners rett til betaling ved 
bruk av ulike typer naturressurser er mer historisk og tilfeldig 
begrunnet enn saklig  begrunnet 

• Flere kommunale inntektsordninger ved naturressursbaserte 
næringer, vil  stimulere lokaldemokratiet, stimulere 
næringsutviklingen og redusere behovet for statlige 
overføringer til kommunesektoren 



 
Alternativer for lokale inntekter fra 

oppdrettsnæringen basert på 
eksisterende ordninger  

 



Kommunale skatter og avgifter 

1. Skatt på alminnelig inntekt (person)  
– Skatteloven § 1-1 og kapittel 5 

– Stor ulikhet i inntekter mellom bykommuner og landkommuner 

2. Naturressursskatt (kun vannkraftverk)  
– Skatteloven § 18-2 

– Kommunenes andel av grunnrenten (selskapene kan trekke fra i 
selskapsskatten). Utjevnes i inntektssystemet 

3. Eiendomsskatt 
– Eiendomsskattelova av 1975 

– Utvidelse for oppdrettsanlegg i 2009 

4. Ulike avgifter/brukerbetalinger  
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Kommunal selskapsskatt? 

• Tidligere fikk kommunene inntektskatt og formuesskatt fra 
selskapene (selskapsskatt) 
– 1999: omgjøringen av kommunal selskapsskatt til skatt på personlige 

skatteytere og statlig selskapsskatt 

• Fordeler  
– Styrking av det lokale selvstyret 

– Borgerne ser sammenhengen mellom skattenivå og tjenestetilbud – 
økt betalingsvilje? 

– Kommunene blir mer opptatt av å økonomisere 

– Økt tilrettelegging for næringsliv 

• Ulemper/utfordringer:  
– Lang erfaring viser at fordelingen mellom kontorkommune 

naturressurskommune er krevende 



Andel av konsesjonsavgiften? 

• I Soria Moria 1 s. 73:   

– Regjeringen «vil vurdere hvorvidt konsesjonsavgiften skal 
tilfalle kommuner som stiller arealer til disposisjon for nye 
konsesjoner» 

 

• Fordeler 

- Enkelt, kun fordeling av inntekter fra eksisterende 
ordning 

 

• Ulemper 

- Innkreving kun ved nytildeling,  fanger ikke opp årlig 
verdiskapning 

 



Eiendomsskatt på oppdrettsanlegg  

• Dagens praksis fanger ikke opp verdien av naturressursen  

 
Et lovendringsforslaget må gjelde:  

• Beregningsgrunnlaget: ikke bare teknisk verdi av anlegget, men innta 
varelager, herunder fiskebestanden mv. samt verdien av konsesjonen 

• Grensene i sjøen må endres  

 

Mulige ulemper/hindringer for å få gjennomslag:  

• Alle anlegg omfattes 

• Alle produksjonsformer må omfattes  

• Ny-taksering ved flytting av anlegg 

• Takseringer – kostnader – tvister 

• Ikke spotpriser på annet enn laks (fishpool) 

• Regjeringsskifte? 
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Utkast til partiprogrammer for 

perioden 2013-2017 
 



Høyres Stortingsvalgprogram 
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Frps program 
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Venstres program 
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Krfs program 
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Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram 

 

 

 

 

 

30 



Senterpartiets program 
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Sosialistisk Venstreparti 
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• Utkast til arbeidsprogram 2013-2017:  



Oppsummering og videre strategi 

«De’t itjnå som kjem tå seg sjøl» 



Utgangspunktet 

• NFKK er godt organisert og har nødvendig kompetanse, samt 
oversikt over flere ulike løsninger som kan fremmes 

• Bransjen: kommunene må tilrettelegge for bruk av de beste 
lokalitetene – dette er avgjørende for fortsatt vekst i 
næringen 

• Politisk sett: Gode muligheter for gjennomslag for en av 
alternativene 

• Sterkest motvilje i departementene?  

 

• Hvordan komme videre? 

 



Tiltak 

• Alle medlemskommunene må bruke egne partikanaler 

• Eiendomsskatt:  
– Utrede lovforslag 

– Be om møte med finanskomiteen på Stortinget og 
Finansdepartementet  

• Oppdrettsavgiften 
– Presentere lovforslaget for Fiskeri- og kystdepartementet og 

Finansdepartementet 

– Videre dialog med næringskomiteen (ikke bare SF) 

• Kommunestyrevedtak! 

 



 
Forslag til oppdrettsavgift 

 



Avgiftsgrunnlaget 

 

Forslaget om arealavgift ble skrinlagt i 2008 fordi 
Finansdepartementet kom til at det ikke kan defineres og 
avgrenses et klart skattegrunnlag (generell avgift) 

 

Oppdrettsavgiften:  årlig avgift kun på produksjon av laks, ørret 
og regnbueørret som er gitt tillatelse etter akvakulturloven 
kapittel II (særavgift) 



Forts. om lovforslaget  

• Rammevilkårene for næringen  

– «Vi fokuserer sterkt på at oppdrettsnæringen skal være 
en konkurransedyktig næring», Lisbeth Berg-Hansen 17.02.2011 

– Bondevik II: en «avgift vil kunne svekke konkurranse-
evnen til norsk havbruksnæring», St.mld. nr. 19 (2004-05)  

 

• Forslaget  

– Oppdrettsavgiften skal samordnes, dvs. kreves fratrukket i 
utlignet fellesskatt til staten  

– Fordelingspolitisk spørsmål, øker ikke den samlede skatte- 
og avgiftsbelastningen på næringen   



Utkast til lovbestemmelser   

• Akvakulturloven § 27 Oppdrettsavgift  
For tillatelser til produksjon av laks, ørret og regnbueørret gitt etter 
akvakulturloven kapittel II skal den som innehar tillatelse betale en årlig 
avgift per m2 anvendt areal (oppdrettsavgift) til de berørte kommuner.  

Kongen kan gi forskrifter om størrelse på oppdrettsavgiften og om 
beregningsmåten, herunder bestemmelser om fastsettelsen av den verdi 
skal skal danne grunnlag for beregningen, og om opplysninger 
rettighetshaver skal gi om virksomheten.  

(…) 

• Akvakulturloven § 28 Samordning  
Oppdrettsavgiften kan kreves fratrukket i utlignet fellesskatt til staten. 
Innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd kan kreve 
oppdrettsavgiften fratrukket i utlignet skatt til staten av alminnelig 
inntekt. Dersom oppdrettsavgiften overstiger fellesskatt eller utlignet 
inntektsskatt til staten før inntektsåret, kan det overskytende fremføres 
til fradrag senere år med rente som departementet fastsetter i forskrift. 



Utkast til forskriftsbestemmelser 

§ X Grunnlaget for arealavgift 

Grunnlaget for beregning av arealavgift etter akvakulturloven § 27 er 
anleggets faktiske ytterpunkter i overflaten og ut til 100 meter målt i en rett 
linje trukket mellom anleggets faktiske ytterpunkter. Der anleggets 
fortøyningsinstallasjoner, kabler, rør strekker seg utover 100-meters sonen, 
skal det beregnes et arealtillegg basert på disse installasjonenes faktiske 
utstrekning, med tillegg av faktiske areal som på grunn av installasjonene er 
båndlagt for ferdsel, fiske eller av sikkerhetsmessige årsaker. 

Ved beregning av avgiften avrundes arealet til nærmeste hele m2. 

  

•Drøftet med NFKKs styre at grunnlaget bør bygge på arealet 
angitt for konsesjonen eller lokaliteten, og ikke anleggets 
fysiske utstrekning   

• Produksjonsvolumet? 



Utkast til forskriftsbestemmelser 

  

«§X Betaling av arealavgift, rett til innsyn  

Arealavgift betales etterskuddsvis for hvert kalenderår. Arealavgiften 
forfaller til betaling 15. januar året etter avgiftsåret. Innehaver av 
akvakulturtillatelsen plikter å beregne det faktiske areal etter [§ X i forskrift 
om arealavgift for akvakulturvirksomhet] og betale inn arealavgiften.  

Arealavgiften innbetales til kommunen hvor selskapet har hatt konsesjon i 
mer enn seks måneder av året før avgiftsåret/anlegget har vært stasjonert i 
mer enn seks måneder av året før avgiftsåret. Dette gjelder uavhengig av om 
anlegget fortsatt er lokalisert i den aktuelle kommunen.   

Kommunen har rett til innsyn i dokumenter som ligger til grunn for 
beregningen. 

Dersom arealavgift ikke betales innen forfall, skal det betales renter av 
avgiftsbeløpet i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 
forsinket betaling m. m.» 

 



 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 
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