
Arealavgift og eiendomsskatt                         28. mars 2014 

Helge Høve, fagrådsleder KSE og rådmann Ibestad kommune 



KSEiendomsskatteforum 

Formålsparagraf: 
 

• «Et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og 
ivaretakelse av kommunenes interesser i 
eiendomsskattespørsmål.« 
 

• Stiftet 2003 
• 295 kommuner er deltakere per mars 2014 
• Faglig tilknyttet KS Advokatene. 
 
• 1,5  årsverk sekretariat 
• Kjøper av advokattjenester fra KS advokatene 
 
• Fagråd på 5 medlemmer fra deltakerkommunene 

 



Eiendomsskatt i kommunenes havområder (1) 

Utskriving til grunnlinja. 
Grunnlinja = en tenkt linje mellom de ytterste 
skjær 
 

Skatteobjekter i havområdene: 
• Kraftkabler 
•Telekabler 
• Verdi ca 70 kroner pr meter 

•Olje- og gassrørledninger 
• Høy verdi pr meter 



Eiendomsskatt i kommunenes havområder (2) 

•Vindmøller 

•Oppdrettsanlegg 

•Andre faste installasjoner 

–Anlegg for produksjon av energi 

– Laste og losseanlegg 



Eiendomsskatt på oppdrettsanlegg 

•Hjemmel fra 2008 
• Eiendomsskatt på: 
– Mærer 
– Flytemoduler 
– Foringsanlegg 
– Fortøyning 
– Oppholdsrom og sanitæranlegg 

• Ikke med: 
– Fisk i mærer 
– Konsesjon 



Inntekt eiendomsskatt på oppdrettsanlegg  

• Ingen nasjonal oversikt 

• Nofima rapport 2012 - anslag mellom 10 – 23 mill. kr 

• Kontali analyse 2011 – anslag mellom 27 og 76 mill. kr om alle 
kommuner hadde innført eiendomsskatt 

 

• KSE enkel undersøkelse mars 2014: 

– Innhentet opplysninger fra de nord-norske kommunene 

– Ca 7 mill. kroner i faktisk eiendomsskatt 

– Potensial dersom alle oppdrettskommuner har eskatt og 7 
promille = 60 til 80 mill. kroner  

 



«Det bitreste nederlag» 

• Inntil 2010 skrev kommunene ut eiendomsskatt til 
territorialgrensen på 12 nautisk mil = ca 22 km 

• Lovendring  begrenset kommunene adgang til eiendomsskatt 
til grunnlinja. 
– Grunnlinja rett linje mellom ytterste skjær 

•  Omfattende lobbyvirksomhet fra Oljeindustriens 
Landsforening (OLF) 
– Begrunnelse: Kan medføre suboptimale valg av 

framtidige rørledninger! 
– Beskatning gjennom petroleumsskatteloven er nok! 

• KS arbeidet intens for å hindre lovendringa 
• Overraskende at den rød-grønne regjering tok mer hensyn 

til oljeindustriens økonomiske interesser enn 
kystkommunenes  
 
 



Tynn strek 
=grunnlinjen 
Tykk strek = 
territorialgrensen 
12 nautiske mil 





Konsekvenser av lovendringa (1) 

• Direkte tap 

– Olje- og gassledninger – anslått 50-60 mill. kr pr år 

– Strømkabler – ukjent beløp 

• Framtidige tap? 

– De nære havområder vil bli tatt mer i bruk i 
framtida! 

– Vindmøller 

– Energiproduksjon til havs 

– Oppdrettsanlegg til havs 

– Gruvedrift til havs? 









Mulige konsekvenser av lovendringa – olje/gass  

• Lofoten og Vesterålen 
– Kontinentalsokkelen nær kysten 
– Seismikkskyting fra 6 nautisk mil 

• Produksjonsplattform innenfor 12 nautisk mil 
– Kun eiendomsskatt fra landanlegg 
– Ved bøyelasting ingen eiendomsskatt! 

•Mulig inntektstap 
– Produksjonsplattform  
– Verdi – 30 mrd. ? 
– Årlig eiendomsskatt ved 7 promille = 210 mill. kr 

 



Eiendomsskatt vs. arealavgift 

•KS: Bør opprettholde begge deler 
•Arealavgift et nullsumspill for 
oppdrettsnæringa  
– Basert på utredninga fra Lund & co.  

•Kommunene kan bli nødt til å velge 
•Momenter i en vurdering: 
– Proveny (inntekt)  
– Robusthet mot svingninger 
– Enkelt  å forvalte 

 



Avgrensing av område for arealavgift? 

•Lund & co utredninga: 

– 1 nautisk mil utenfor grunnlinja 

•Akvakulturloven gjelder i territorialfarvannet 

•Oppdrettsanlegg til havs? 

•Ny teknologi for oppdrettsanlegg til havs 

•Arealknapphet i de nære kystområder 

•Konflikt med annen næring 

•Sykdom/luseproblematikk 





 


