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Høringssvar Skattelegging av havbruksvirksomhet (NOU 18:2019) 
 
ORKidé – Nordmøre Regionråd består av 8 kommuner på Nordmøre som representerer rundt 58.000 
innbyggere. Kommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla er medlemmer i Nettverk for fjord- og 
kystkommuner (NFKK) og er vertskommuner for en betydelig havbruksvirksomhet. Dette inkluderer 
store oppdrettsareal og en stor og voksende leverandør- og serviceindustri.   
 
Regionrådet på Nordmøre viser til uttalelsen fra NFKK og støtter fullt opp om deres anbefaling og 
argumentasjon.  
 
 
Regionrådet på Nordmøre: 
 

 Støtter havbruksutvalgets mindretall som mener at det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for 
havbruksnæringen.  

 

 Dagens modell for innhenting av grunnrente, gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet for 
tilføring til Havbruksfondet, bør videreføres. Dagens fordelingsnøkkel til Havbruksfondet må 
videreføres.  

 

 Ordningen med Havbruksfondet må forbedres for å gi større forutsigbarhet og stabilitet for 
kommunene. Her vises til NFKK sin høringsuttalelse om innføring av en modell med arealleie 
eller arealavgift basert på produksjon, som tilføres Havbruksfondet. Denne kan utformes på en 
måte som gjør at den tar hensyn til endringer i lakse- og ørretprisen.  

 
 Ber finansdepartementet sørge for at saken sluttføres i Stortinget.  

 
 

Oppdrettsnæringen er av største betydning for sysselsetting og bosetting for kommunene langs 
kysten, og næringen gir betydelig verdiskaping og inntekter til nasjonal økonomi. Havbruk er en viktig 
og voksende eksportnæring for Norge, og myndighetene skisserer et betydelig vekstpotensial i årene 
som kommer. I regjeringens oppdaterte havstrategi «Blå muligheter» oppgis eksportverdien av sjømat 
til NOK 99 mrd. for 2018. SINTEFs studie av «næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 for 
havnæringene» viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk. Nasjonale og lokale 
rammevilkår må bidra til å sikre virksomhetens internasjonale konkurransekraft på en måte som gjør 
at potensialet kan realiseres i Norge.  
 
Oppdrettsnæringen er av stor betydning for kommunene, og positive kommuner er av stor betydning 
for oppdrettsnæringen. Næring og kommuner har felles interesser av å sikre vekst i næringen 
gjennom tilgang til attraktive areal, god infrastruktur og øvrige relevante tilbud. Det er avgjørende at 
vertskommunene blir tilført midler gjennom at ordningen med Havbruksfondet videreføres. Den bør i 
tillegg suppleres med et mer forutsigbart system gjennom en form for arealleie/-avgift.  
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Regionrådet er glad for, og positive til, at de største bransjeorganisasjonene, Sjømat Norge og Norsk 
Industri, har kommet til enighet i en felles uttalelse sammen med NFKK: 
 
«Sjømat Norge, Norsk Industri og NFKK har et felles ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å 
oppfylle nasjonale målsettinger om en bærekraftig vekst i matproduksjonen som sikrer arbeidsplasser 
og ringvirkninger langs kysten. For å lykkes med dette må det investeres betydelige beløp i årene 
fremover og derfor må kapitalen som skapes langs kysten reinvesteres der. NFKK, Sjømat Norge og 
Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig grunnrentebeskatning for 
havbruksnæringen. Vi er enig om at kommunene må sikres forutsigbare inntekter for å sette av areal 
til produksjon av laks og ørret. Det mener vi kan gjøres ved at Havbruksfondet, der inntektene kommer 
fra salg av konsesjoner, skal ligge fast, men at fondet gjøres om til et reelt fond. I tillegg bør fondet 
fylles på ved at kommunene tilføres en moderat arealleie/avgift basert på produksjonen på 
havbrukslokalitetene. Målet er å sikre felleskapet en rimelig andel av verdiskapingen ved at 
vertskommunene oppnår stabile og forutsigbare inntekter basert på de avgiftsnivåer som allerede er 
diskutert i Stortinget. Vi ønsker å ha en god dialog med de ulike partiene slik at en kan finne gode 
omforente løsninger som sikrer bosetting og næringsutvikling i kyst Norge.»  
 
 
Regionrådet er overbevist om at en statlig grunnrenteskatt i henhold til flertallets anbefaling vil være 
konkurransevridende overfor utenlandske aktører, og følgelig redusere vekstmulighetene som 
myndighetene selv viser til.  
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