
10 // nyheter Bergens Tidende onsdag 12. mars 2014

Tysnes-ordfører Kjetil 
Hestad står i spissen for 
56 kommuner som vil ha 
mer betalt for å låne ut 
sjøen til den rekordlønn-
somme lakseindustrien.
Lars Kvamme
lars.kvamme@bt.no
Tor arne FanghoL

– Se på kraftkommunene. Fordi 
det tilfeldigvis renner en foss 
ned fjellsiden, får de ekstra 
skatte inntekter. Vi som legger til 

rette for hundrevis 
av oppdrettsanlegg 
får null. Det er klart 
at det ikke føles 
rettferdig, sier ord-
fører Kjetil Hestad 
(Ap) i Tysnes.

Han er front-
figur for opp-

drettskommunene som nå vil 
ha en større bit av milliardene 
i oppdrettsbransjen. Fjorårets 
rekordeksport på nesten 40 
milliarder kroner er den mest 
lønnsomme noensinne. Norges 
største lakseprodusent Marine 
Harvest hadde et resultat før 
skatt på 3,5 milliarder kroner.

Avgiftsforslag
De 56 kommunene i «Nettverk 
fjord- og kystkommuner» vil ha 
en egen oppdrettsavgift. De har 
fått utarbeidet et lovforslag som 
de håper kan bli gjeldende alle-
rede for neste års statsbudsjett.

– Vårt mål er ikke å suge  
næringen tom for penger. Vi vil 
at selskapsskatten, som de i dag 
betaler i sin helhet til staten, 
skal deles med kommuner som 

legger til rette for oppdretts-
næringen, fortsetter Hestad.

Ville gitt 200 millioner
I Tysnes er det totalt registrert 
171 oppdrettstillatelser, fordelt 
på 15 forskjellige lokaliteter. 
Øverst på listen i Hordaland 
ligger Austevoll med 325. I hele 
Norge er det registrert over 
16.000 konsesjoner, og tillatel-
sene er fordelt på nesten 2000 
forskjellige steder. 

Lovforslaget fra oppdretts-
kommunene viser til at det i de 
fleste andre land kreves inn en 
eller annen form for avgift for 

retten til å bruke sjøen til fiske-
produksjon. 

I Chile betales en årlig lisens-
avgift basert på areal, mens det 
i Skottland betales avgift pr. 
slaktet kilo. For 2011 var denne 
avgiften 17 øre kiloen. I Norge 
ville den skotske avgiftsformen 
gitt 204 millioner kroner til 
kommunene i 2012.

– Grunnlag for ekstraskatt
Professor Rögnvaldur Hannes-
son ved Norges Handelshøy-
skole mener sammenligningen 
med kraftselskapene og olje-
industrien er reell.

– Det vil være grunnlag for å 
skattlegge oppdrettsnæringen 
med en såkalt grunnrente. Dette 
er en ekstraskatt som legges på 
produksjon som drar fordel av å 
bruke naturen, sier Hannesson.

Advokat Halfdan Mellbye 
har jobbet mye med oppdretts-

Kommunene krever  
en større bit av laksen

VIL HA MER: 56 kommuner har fått utarbeidet et lovforslag som de håper skal sikre en del av skatteinntektene fra oppdrettsnæringen. Bildet er fra et anlegg i Øygarden.  
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n Det er registrert opp-
drettstillatelser i 235 norske 
kommuner i dag
n Prisen på oppdrettslaks 
er historisk høy, med nesten 
50 kroner kiloen for fersk 
laks
n Industrien betaler vanlig 
selskapsskatt i dag med 28 
prosent, men har ingen sær-
skattlegging for utnyttelse 
av naturressursene
n Oljeindustrien betaler en 
marginalskatt på 78 prosent, 
mens kraftproduksjon har 
en sats på 58 prosent
kilde: olje- og energidepartementet, ssB 

og fiskeridirektoratet

– Vi ønsker at kommunene skal få noe tilbake
Oppdrettsnæringen ønsker 
at mer av skattepengene 
deres går til kommunene 
fremfor staten. Men mer 
skatt vil de ikke ha.
– Vi ønsker at de kommunene 
som legger til rette for oss skal 
få noe tilbake for det, sier Ole 
Eirik Lerøy. Han er styreleder 
i verdens største oppdrettssel-
skap, Marine Harvest.

I en merknad til statsbudsjet-
tet i høst, ba Høyre, Frp, Venstre 
og KrF om at det utredes hvor-
dan kommuner som legger til 

rette for oppdrettsnæringen kan 
bli kompensert for dette.

– Dette er en viktig sak for det 
nye stortingsflertallet, sier Helge 
Andre Njåstad (Frp) som er leder 
for kommunal- og forvaltnings-
komiteen på Stortinget.

På sjømatmessen i Bergen 
i forrige uke var det ikke bare 
Marine Harvest som ga uttrykk 
for at vertskommunene bør få 
mer. Hos hovedkonkurrenten er 
budskapet det samme.

– Vi er avhengig av sterke og 
gode kommuner, sier Henning 
Beltestad, konsernleder i Lerøy 
Seafood.

Han er imidlertid klar på at 
det totale skattetrykket ikke må 
økes.

– Vi er allerede godt skattet, 
men man må se på fordelingen 
mellom stat og kommune av 
den skatten vi allerede betaler, 
sier han.

Hos Marine Harvest og Lerøy 
Seafood pekes det på at nærin-
gen i dag skaper verdier lokalt 
gjennom ringvirkningene av 
virksomhetene.

– En avgift trenger ikke å bety 
at det samlede skattetrykket 
økes. Vi har ikke noe spesielt 
mål om det. Hovedhensynet 

vårt er at lokalsamfunnene skal 
sitte igjen med noe, sier Marit 
Arnstad (Sp). Hun leder næ-
ringskomiteen på Stortinget.

Helge Andre Njåstad (Frp) er 
tydelig på hva han mener om økt 
skattetrykk.

– Vi er veldig klar på at dette 
ikke skal øke det samlede skatte-
trykket på selskapene, sier han.

Arnstad erkjenner at en løs-
ning som innebærer en omfor-
deling av dagens skattetrykk er 
det mest sannsynlige.

– Det er nok lettere å få flertall 
for dette hvis det ikke innebærer 
et økt skattetrykk, sier hun. 

sektoren. Han mener at grunn-
rente ikke er blitt diskutert fordi 
bransjen har svingende lønn-
somhet og i begynnelsen var en 
marginal industri.

– Starten var preget av 
gründervirksomhet der det var 
langt mellom de store overskud-
dene. Det har nok preget disku-
sjonen. Og det er etter mitt syn 
ikke åpenbart at bransjen skal 
skattlegges ekstra, sier Mellbye.

Professor Hannesson mener 
industrien for lengst har vist 
lønnsomhet over tid, men tror 
ikke nødvendigvis det beste for 
norske myndigheter ville være å 
innføre en slik ekstraskatt.

– Trenger pengene
– Det kan tenkes at det er en bedre 
strategi for staten å la denne så-
kalte grunnrenten tilfalle selska-
pene, slik at de fikk flere ressurser 
til å utvikle næringen videre. Jeg 
er blitt mer skeptisk til at staten 
skal hente inn mer enn de gjør, 
sier økonomiprofessoren.

Hannesson mener det er  
annerledes med kommunene: 

– Kommunene som sliter 
med å produsere gode tjenester 
til innbyggerne, kan omsette  
pengene i helt nødvendige tiltak.Vårt mål er ikke å  

suge næringen tom  
for penger
Tysnes-ordfører Kjetil Hestad (Ap)

Kjetil hestad

se kart over hvor det 
er flest oppdrettere

Bt.nO


