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Høringssvar fra KS Troms og Finnmark - Skattlegging av havbruk NOU 2019:18 

Fylkesstyret i KS Troms og Finnmark behandlet i ekstraordinært møte 7. februar forslag til høringsuttalelse 
til NOU 2019:18 - Skattlegging av havbruk. En er kjent med at høringsfrist utløp 4. februar, men av 
praktiske årsaker var det ikke mulig å få behandlet saken tidligere.  
 
Følgende uttalelse ble vedtatt: 
 

«KS Troms og Finnmark støtter ikke Havbruksskatteutvalgets forslag i NOU 2019:18 
Skattlegging av havbruksvirksomhet. 

KS Troms og Finnmark støtter ikke havbruksskatteutvalget i at kommunenes inntekter fra 
havbruksnæringen skal overtas av staten.  

Havbruksnæringen er en viktig kystnæring med høy verdiskaping og stort potensiale for vekst – spesielt i 
Nord Norge. For å få lykkes med vekststrategien må det være et samspill mellom næringen og 
kommunene hvor vekst og verdiskaping både i bedriftene og i samfunnet står i fokus. For kommunene 
handler dette om langsiktighet og forutsigbarhet – både i tilrettelegging av areal og i forventede inntekter 
av den tilrettelegging kommunene gjør.  

Dersom de nasjonale målene om vekst i havbruksnæringen forventes oppnådd, forutsetter det at 
kommunene får forutsigbare inntekter fra oppdrettsnæringen som fremmer lokal verdiskaping og 
bærekraftig vekst. Det bør også utredes ytterligere incentiver som fremmer og forserer næringas arbeid 
med nye og mer miljømessige løsninger. 

Vekst i havbruksnæringen medfører økt tungtrafikken langs våre veger «fra kyst til marked». Det vil derfor 
være viktig at disse transportårene prioriteres med hensyn til investeringer og vedlikehold.  

KS Troms og Finnmark forventer at det legges inn en modell som gir inntekter fellesskapet, eksempelvis 
en arealleie som baseres på produksjon og som gir ytterligere inntekter til Havbruksfondet. Dette er også i 
tråd med tilrådningen fra mindretallet i Havbruksskatteutvalget.  

En slik avgift bør fordeles til stat, fylke og kommuner. Vertskommunene bør få en betydelig andel av disse 
inntektene.  
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For vertskommunene for oppdrett vil havbruksskatteutvalgets anbefaling om den blir vedtatt, bety at 
inntekter fra havbruksfondet er historie.  

De økonomiske konsekvensene av forslaget til ny beskatning er at kommunene mister inntektene fra 
havbruksnæringen. Utvalget har riktignok foreslått innføring av produksjonsavgift til vertskommunene. 
Størrelsen på denne avgiften er ikke avklart. For havbruksnæringen innebærer forslaget en klar 
skatteskjerping.  

KS Troms og Finnmark gir sin støtte til uttalelsen fra KS hovedstyre.» 
 
 
Kontaktperson i saken er Kari-Anne Opsal, fylkesstyreleder KS Troms og Finnmark, tlf. 918 98 732. 
 
 
Etter fullmakt 
 
Tom Mikalsen 
regiondirektør 
KS Nord-Norge 
 
 
 
   
 
 
 

 
 


