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Uttalelse fra Nordmøre interkommunalt politisk råd (IPR) vedrørende Havbruksskatt i regjeringens forslag til 

statsbudsjett for 2023 

Nordmøre IPR består av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, og 

skal på vegne av deltakerkommunene være en aktiv pådriver for å fremme regionens interesser, og være et bindeledd 

mellom politikk, næringsliv og offentlige styringsorganer. 

 

Forslaget om grunnrenteskatt er alt for lite utredet, og vil få svært negative konsekvenser for kystkommunene. 

Nordmøre IPR støtter opp om uttalelsen fra et samlet kyst-Norge. 

 

Vi trenger forutsigbare rammevilkår som bidrar til utvikling av norsk havbruk og kompenserer vertskommunene 

for å legge til rette. 

 

Utviklingen i havbruksnæringen er for mange fjord- og kystkommuner det samme som utvikling av kystsamfunnene. 

Arbeidsplassene innen havbruk utgjør fremtidsrettet sysselsetting som er stabil, og som kan utvikles til flere 

arbeidsplasser over tid. 

Forutsigbare og stabile rammevilkår for sektoren som legger utvikling og vekst til grunn er svært viktige 

distriktspolitiske virkemidler. Grunnrenteforslaget på havbruk, slik det foreligger, skader kyst- og fjordkommunenes 

videre utvikling. 

Nordmøre IPR mener derfor: 

1. Modellen for grunnrentebeskatning må grundig konsekvensutredes, ikke minst forslaget om normpris og 

konsekvensene for den ønskelige veksten. 

2. Totalbeskatningen for havbruksnæringen må utredes for å sikre utvikling, vekst og norske eierskap. 
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3. Ved beskatning av næringsvirksomhet som benytter naturressurser, er det et viktig prinsipp at en rettferdig 

andel av fortjenesten skal bli igjen lokalt for å utvikle vertskommunene der naturressursene benyttes og 

verdiene skapes. Vertskommunene for havbruksaktiviteten må derfor sikres en andel av den nye 

grunnrenteskatten som ikke inngår i kommunenes inntektsutjevningssystem. 

 

Med vennlig hilsen 
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