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Gryende misnøye 

• Misnøye i kommunane 

• Alta seier nei 

• Det er andre 
alternativer til bruk av 
arealet 

 



 
Dette er vårt budskap 

 
• Kommuner med oppdrettsanlegg har i mange år arbeidet for å få 

en andel av verdiskapingen som oppdrettsnæringen gir opphav til. 
I 2012 ble det i Norge produsert i overkant av 1,2 million tonn laks 
til en verdi av over 30 milliarder kroner. Sentrale myndigheter 
ønsker å tilrettelegge for fortsatt vekst for oppdrettsnæringen. 
Samtidig forventes det at kommunene følger opp og tilrettelegger 
for veksten lokalt uten særlige fordeler for innbyggerne.  

• NFKK krever at dette forholdet må endres. Større andel av de 
samlede skatte- og avgiftsinntektene må tilfallekommunene der 
oppdrettsaktiviteten er eller kan komme.  

• Fjord og kystkommunene krever at regjeringen straks vedtar 
endringer i dagens fordeling av inntekter fra oppdrettsnæringen, 
slik at kommune får mer tilbake av den totale verdiskapningen.  

• NFKK krever handling nå!  
 



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.” 

03.12.2013 



Dagens situasjon er uholdbar 

 
• Staten: 485 mill.kr 

 
• Fylkene:195 mill.kr 

 
• Kommunene: 10-23 mill.kr 

– Utelukkende fra eiendomsskatt på 
fysisk anlegg i sjø 

 
 
 
 
Kilde: Nofimas rapport 18/2012 og Prop. 1 S. 
2009-2010 

 



Forslaget i Statsbudsjettet 2014 

• Andel på 4 mill pr stk av 
vederlaget for nye konsesjoner 
– Utgjør 180 mill. kr til 

vertskommunene for nye 
oppdrettsanlegg 
 

• Endring i tilleggsproposisjonen 
 

• Arealavgift foreslått utredet – 
NFKK vil være med 

 
 



Vårt budskap og veien videre 

• En andel av verdiskapingen 
skal tilfalle kommunene 

• NFKK mener resultatet må 
være: 
–  varige inntekter fra 

oppdrettsnæringen 
– insentiver til å tilrettelegge for 

oppdrettsnæringen 

• Næringen trenger langsiktige 
rammevilkår 



Ikkje bare areal som er ein knapphet 
det er også tida  
 
 
Mange kommunar startar opp 
kommuneplanarbeid eller er i gang. 
 
Havbruksindustrien blir skadelidande slik det er no 
med eit behov for areal som ikkje blir tilfredsstilt. 
 
 
 

 



Videre arbeid 

• NFKK jobber politisk gjennom våre kontakter 

• Viktig med den gode dialog med FHL 

• Et mål å få økte skatteinntekter til 
kommunene, men ikke å øke belastningen for 
næringen 

• Vi trenger oppdrettsnæringen og ønsker et 
godt samarbeid 



Alle vil ha ei avklaring   

• Stortinget 

 

• Næringa 

 

• Kommuane 



Vårt svar til næringa er  



Takk for meg 
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