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Høringsuttalelse NOU 2019: Skattelegging av havbruksvirksomhet 

 

Kommunestyret i Gildeskål kommune har i møte 04.02.2020 enstemmig vedtatt følgende 
uttalelse til NOU 2019: Skattelegging av havbruksvirksomhet: 

«Gildeskål kommune har aktivt tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for 
vekst og utvikling innenfor kommunens sjøarealer.  

Avvikling av ordningen med havbruksfondet til fordel for andre mer usikre ordninger vil kunne 
gi dramatisk store negative konsekvenser for Gildeskål kommune. Gildeskål kommune har i 
dag kr 145,5 mnok i skatt og rammetilskuddsinntekter. En stor del av tjenestetilbudet 
finansieres med de ekstra inntektene fra havbruksnæringen og eiendomsskatt.  

Inntekter fra havbruksfondet har vært på kr 32,5 mnok. siste to år, et snitt på kr 16,4 mnok 
årlig. Å beholde disse eller tilsvarende inntekter er helt kritisk for å opprettholde det 
kommunale tjenestetilbudet.  

Gildeskål kommune anser at flertallet i Havbruksskatteutvalget i for liten har grad svart på 
Stortingets bestilling. Vi oppfordrer rikspolitikerne til å se til mindretallets forslag når 
utredningen skal behandles videre.  

Gildeskål kommune mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil 
medføre at staten vil tappe kommunene for kapital og ressurser gjennom å vri 
skatteinntekter fra distriktene i favør andre næringer og sentrale områder. Forslaget vil kunne 
hemme verdiskapingen og utviklingen av bærekraftig norsk sjømatproduksjon langs kysten. 
Dette innebærer at de nasjonale ambisjonene om en betydelig vekst i sjømatnæringene vil bli 
vanskeligere å oppnå. 
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Gildeskål kommune mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer 
til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig utvikling av norsk 
sjømatproduksjon avhenger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og 
næringene. 

Sjømatproduksjon trenger kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger gode 
lokalsamfunn som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt 
kulturliv, idrettsarenaer og kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. Sjømatnæringen må bidra i 
utviklingen av dette, det er en samfunnskontrakt de har for å kunne drive produksjon av 
sjømat langs kysten og i det kommunale sjø allmenningen. 

Gildeskål kommune støtter mindretallet i Havbruksskatteutvalget, men forventer og krever at 
storting og regjering kommer med en konkret avklaring og beslutning knyttet til innføringen 
av «en marginal produksjonsavgift» som går til vertskommunene, og da som supplement til 
det vedtatte Havbruksfondet. Det vises her til det som har vært framlagt og debattert i 
Stortinget. 

Et slikt krav forventer Gildeskål kommune og NFKK å få avklart med støtte fra næringen. 
Størrelsen på avgiften som har vært foreslått og debattert er marginal, og den vil gjelde alle, 
ikke bare dem som frivillig benytter seg av statens salg av flere og utvidede 
produksjonsrettigheter i den kommunale sjøallmenningen. 

Næringens støtte vil også styrke båndene til vertskommunene, og dermed bidra til 
motivasjon og incitament som medfører tilrettelegging og videreutvikling av 
oppdrettsnæringen. For staten vil dette være til stor nytte som bidrag til å oppfylle nasjonale 
målsettinger om bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, og levende lokalsamfunn.» 

 

 

 

 

 

  

 

Med hilsen 

 

Svanhild Lind  
Fagansvarlig 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 

 

 

 

 


