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Finansdepartementet
Statssekretæren
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Trondheim, 20. des. 2007

Innspill til utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen, deres ref. 07/4072 SØ
ARO

Viser til deres brev av 15.11.2007 hvor det inviteres til å gi innspill til regjeringens utredning
om betaling for bruk av areal i kystsonen.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er en bransjeorganisasjon for sjømatbedrifter
med egen gruppering av oppdrettere.

På generelt grunnlag vil NSL oppdrett fremheve at det ikke bør være slik at betalingsevne
skal avgjøre om en kan benytte kystsonen. I forhold til videre utvikling av havbruksnæringa,
både med tanke på nye arter, men ikke minst med tanke på nye aktører, må det offentlige være
oppmerksomme på at hindrene for nyetablering og entreprenørskap blir stadig større jo flere
avgifter og gebyrer som ilegges en næring. Samtidig ser NSL oppdrett det som rimelig at
lokalsamfunn får tatt del i den verdiskaping som kommer som resultat av bruk av samfunnets
arealer.

NSL oppdrett vil påpeke at havbruksnæringa fortsatt består av over 130 små aktører som er
lokalt eid og som er integrert i lokalsamfunnet. For disse bedriftene er det ikke spørsmål om å
starte gi noe tilbake til lokalsamfunnene. Bedriftene har vært og er i dag en svært viktig del av
lokalsamfunnet, og både føler og tar ansvar for arbeidsplasser og verdiskaping i sine
lokalsamfunn.

Lakseoppdretterne har i dag flere faste avgifter/kostnader som skal dekkes inn under driften
av anlegget. Disse relaterer seg til konsesjon, til lokalitet, og til generell saksbehandling i
forvaltningen knyttet opp mot pålegg det offentlige har gitt oppdrettere. Dette favoriserer i
stor grad de få større selskapene, som med sine mange konsesjoner og store fleksibilitet kan
omsette flere kg laks pr konsesjon enn det som tilfelle er for små anlegg.

Driftsmarginen i laksoppdrett har i all tid hatt kraftige svingninger, og vil sannsynligvis også
ha det i overskuelig fremtid. Dette betyr at ”dårlige perioder” stadig inntreffer. Med
ytterligere en fast avgift, vil de dårlige periodene bli enda verre å håndtere.

NSL oppdrett vil derfor henstille til at man i stedet for å pålegge oppdrettere en ny avgift må
regjeringen heller sørger for at en del av de eksisterende skatter og/eller avgifter som i dag går
til staten omfordeles til lokalsamfunnene hvor oppdrettsbedriftene ligger.
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NSL oppdrett foreslår at en eventuell arealavgift må knyttes opp mot lokaliteter og den
belastning som den enkelte lokalitet utsettes for. I denne sammenhengen ønsker også NSL
oppdrett å påpeke urimeligheten i at dagens ”lokalitetsavgift”, som betales inn til
Fiskeridirektoratet, pålegges for hver enkelt lokalitet og for hver enkelt selskap som benytter
denne lokaliteten. Dette systemet medfører at et stort selskap som driver produksjon av 3
konsesjoner på samme lokalitet betaler en avgift, mens samdrift mellom eksempelvis 3
selskap på en lokalitet ilegges en avgift som er 3 ganger større. Det offentlige må sørge for at
rammebetingelsene til næringa ikke bidrar til en videre strukturering, men at de derimot sikrer
at også mindre selskap, som er lokalt forankret og ofte hjørnesteinsbedrifter der de er
lokalisert, fortsatt skal kunne være en viktig del av næringa.

Med vennlig hilsen

Kristin Sæther
Fagsjef oppdrett
Norske Sjømatbedrifters Landsforening


