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Høring -  Grunnrenteskatt på havbruk

Vi viser til Finansdepartementet høring om forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med
virkning fra og med 1. januar 2023, deres ref.: 22/4989.

Vardø kommune vil med dette gi høringsinnspill.

Det er bedt om høringsuttalelser på forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk, men det
foreligger også andre forslag om grunnrenteskatt for vindkraft på land, og økt grunnrenteskatt
vannkraft. Vårt høringsinnspill vil gjelde all grunnrenteskatt.

Grunnrenteskatt er knyttet opp mot utnyttelse av naturressurser. Grunnrente/(ressursrente), er
definert som avkastning på arbeid og kapital utover hva som er normalt i andre næringer, basert på
utnyttelse av en begrenset naturressurs.

Vardø kommune mener det nå er viktig å gjennomføre drøfting av allmenne prinsipper for
grunnrenteskatt.

Innføring av ressursrenteskatt på naturressurser, generelt prinsipp.
Det bør gjennomføres et prinsipp om innføring av grunnrenteskatt på alle naturressurser som
næringslivet bruker i næringsvirksomhet.

Alle næringer bør betale grunnrente, om lønnsomheten er høy nok, jfr. definisjon.

Det bør også innføres grunnrenteskatt innenfor fiskerinæringen.

Det bør drøftes om man i ulike næringer skal ha ulike terskelverdier, dersom man ønsker å skjerme
ulike typer virksomhet, ulike driftsformer, ulik størrelse osv.

Man bør drøfte grunnrenteskatt som middel for å oppnå endringer i næringer, for eksempel økt
videreforedling innenfor havbruk og fiske, mer bærekraftig drift, etc.

Fordelingsprinsipper
Det er innført prinsipp om at kommuner som stiller arealer til disposisjon for vindkraft og havbruk får
inntekter fra grunnrenteskatt, nyetableringer og ressursrenteavgifter. Noen kommuner får store
inntekter, mens andre ikke får noe.

Dagens system er ikke logisk forankrer og sikrer ikke likebehandling av kommuner. Det bør innføres
prinsipper som sikrer lik behandling og logiske prinsipper om fordeling mellom kommunene. Det bør
innføres prinsipper som sikrer at alle kommuner som stiller arealer til disposisjon får inntekter fra
grunnrenteskatt, nyetableringer og ressursrenteavgifter, men at også andre kommuner som er
påvirket av havbruk, vindkraft etc., får slike inntekter. Det bør innføres et system der man sikrer at:
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Havbruk.
Alle kommuner som påvirkes av havbruk, gjennom påvirkning av nasjonale lakseelver, påvirkning av

gyte- og oppvekstområder fisk, osv., sikres inntekter fra grunnrenteskatt, ressursavgifter mv.

Vindkraft.

Områder brukes av folk fra mange kommuner. Sees av folk fra mange kommuner. Allemannsretten

gjelder i Norge. Det er derfor riktig at alle omkringliggende kommuner kompenseres gjennom

grunnrenteskatt og ressursavgifter.

Nasjonalparker mv., nasjonale lakseelver, forsvarets etableringer.

Mange kommuner stiller store arealer til disposisjon gjennom at områder blir båndlagt for annen

virksomhet i disse områdene. Disse kommunene får ingen inntekter for å stille arealer til disposisjon.

Også slike kommuner må bli kompensert fra grunnrenteskatt og ressursrenteavgifter når de stiller
arealer til disposisjon.

Fordelingskriterier ressursrenteskatt og ressursrenteavgifter.

Man bør ha en grundig drøfting av, og innføre fordelingskriterier for, grunnrenteskatter og

ressursavgifter. Eksempler på fordelingskriterier kan være:

Utgangspunkt i historiske rettigheter og historisk bruk.

Hvilke potensielle inntekter går kommuner glipp av som følge av båndlegging av arealer?

Biologiske kriterier, eventuelle skadevirkninger på omkringliggende kommuner og næringer mtp

gyteområder, oppvekstområder, bruk-, fangst-, og driftsområder.
Distriktspolitiske fordelingskriterier, befolkningsutsatte kommuner.
Miljøkriterier, sikre en mest mulig bærekraftig bruk av ressursene.

Avdempe uønskede virkninger, forskjellskommunenorge og samfunnsøkonomiske tap.

Det bør i størst mulig grad unngås at systemet skaper et forskjellskommunenorge som rammer

enkeltinnbyggere i de ulike kommunene.

Man bør også unngå at systemet skaper for store samfunnsøkonomiske tap i både de tilgodesette, og

i de ikke tilgodesette kommunene.

Konklusjon
For å sikre likhetsbehandling og logisk fordeling av grunnrenteskatt og ressursavgifter, mener Vardø

kommune det nå er viktig å gjennomføre grundige drøftinger av allmenne prinsipper for innføring og
fordeling av grunnrenteskatt og ressursavgifter.

Med hilsen

Vardø kommune

Ørjan Jensen

Ordfører

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur

Vennligst merk all videre korrespondanse som omhandler denne saken med: 22/02091
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