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Bakgrunn  

  

Finansdepartementet sendte 28. september 2022 forslag om innføring av en kontantstrømbasert 

grunnrenteskatt på havbruk på høring, med foreslått virkning fra og med 1. januar 2023. 

Høringsfristen ble satt til 4. januar 2023.  
 

En helhetlig forståelse av skatteforslagets virkninger og implikasjoner er avgjørende for en opplyst 

debatt, noe som kan være krevende grunnet omfanget av innspillene gitt gjennom 

høringssvarene. Dette dokumentet søker å gi et overordnet inntrykk av alle innsendte høringssvar. 

Oppsummeringen vil løfte sentrale diskusjonspunkter ved skatteforslaget med tilhørende argumenter 

for og mot. Enkel statistikk vil indikere hvordan de ulike grupperingene stiller seg til ulike 

diskusjonspunkter. Vedlagt finnes også en sammenstilling med samtlige høringssvar som inkluderer 

en kort oppsummering av det respektive høringssvaret og en indikasjon på hvordan det stiller seg til 

skatteforslaget.  

 

Forslaget har dannet grunnlag for omfattende debatt og følgelig et betydelig antall høringssvar fra en 

rekke ulike høringsinstanser. Totalt er det sendt inn 412 høringssvar, over tre ganger så mange som 

ved høringen av Havbruksutvalgets rapport i 20201. Det er stor bredde blant aktørene som har bidratt, 

fra enkeltpersoner til store selskap både i og utenfor havbruksnæringen. Det er tilsvarende stor 

variasjon i detaljgraden til høringssvarene, men det er verdt å merke seg at de fleste har lagt ned et 

vesentlig arbeid som bidrar til å utvide det faglige underlaget for vurderingen av både skatteforslaget 

som foreligger, og grunnrenteskatt i havbruksnæringen generelt. Av totalen på 412 høringssvar danner 

335 av disse grunnlaget for denne oppsummeringen, da vi i all hovedsak ikke har inkludert 

høringssvar fra privatpersoner.   

 
Oppsummeringen er utarbeidet av StudMatch AS ved Jakob Erikstad og Fredrik H. Gundersen på 

vegne av Sjømat Norge. Ta kontakt på Peder.Weidemann.Egseth@sjomatnorge.no eller 

jakob@studmatch.no ved spørsmål. 

 

  

 
1 Høring – NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-2019-18-skattlegging-av-havbruk/id2676532/
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Overordnet oppsummering 
 

Nyhetsbildet i etterkant av regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruket har i stor grad vært 

preget av kritikk mot forslaget. Vår gjennomgang viser at 78% av høringssvarene er overordnet 

negative til skatteforslaget (se figur under). 

Den klare tyngden av høringssvarene mener forslaget vil ha betydelige negative virkninger langs flere 

akser. Tapte arbeidsplasser, reduserte investeringer, nedsatt innovasjonstakt, mindre grønn omstilling 

og sterk svekkelse av Norges satsning på vekst i havbruksnæringen er konsekvenser som ofte trekkes 

frem.  

Flere av næringsaktørene påpeker at det også i dag betales grunnrenteskatt via vederlag for 

konsesjoner og en egen produksjonsavgift. Dette støttes også av Skatteutvalget som leverte sin rapport 

i desember 2022.  

Bunnfradraget er blant temaene med størst uenighet. Et stort antall kommuner og mindre bedrifter 

mener man må øke bunnfradraget for å reelt kunne skjerme de små aktørene. Blant fagmiljøene og 

enkelte større aktører pekes det på bunnfradragets negative vridningseffekter. Flere av disse mener 

bunnfradraget må helt eller delvis fjernes. 

Prosessen for innføring er sterkt kritisert, og 65% av høringssvarene er uttalt kritiske til denne. Kun 

ett av høringssvarene mener tydelig det motsatte. Svært mange mener videre at en økt grunnrenteskatt 

på havbruk først kan innføres i 2024 etter en bred konsekvensutredning og påfølgende justeringer i 

innretningen. 

15% av høringssvarene utfordrer det prinsipielle grunnlaget for skatten, mens 19% er uttalt positive til 

prinsippet om grunnrenteskatt på havbruk. Sentralt i de positive høringsuttalelsene er 

fordelingsaspektet. De fleste av disse løfter likevel også flere svakheter med den foreslåtte 

skattemodellen. Dette inkluderer utfordringer tilknyttet normpriser og fradrag, juridiske 

problemstillinger og skattens manglende nøytralitet. 

 

Utvalgte høringssvar 
Ønsker man å lese et utvalg høringssvar som behandler de fleste diskusjonstemaer kan blant annet 

følgende anbefales: Fiskeridirektoratet, Carnegie AS, DNB Bank ASA, LO, Petter Bjerksund og 

Guttorm Schjelderup, professorer ved NHH, Regelrådet, Skattedirektoratet, Sjømat Norge, 

Advokatfirmaet Schjødt AS, Advokatforeningen, Fish Pool, Kverva, Pareto Securities, NHO og 

Sjømatbedriftene.   

Resultat av 335 gjennomgåtte høringssvar 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=e9d093e8-3881-4427-968f-13c3f4abc8e8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=913f97d6-52cf-4ae7-b7b3-f3a8b2eae858
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=96c94fd7-65f3-4d70-9697-77fe77cbb4b3
https://www.regjeringen.no/contentassets/456ce38960ac44e4a3af04b3438d252a/lo.pdf?uid=LO
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=14670426-4d0d-42c8-a8c0-20ba77e9bd6f
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=f15adb39-f4ef-44aa-a17a-ba06d8f8c01b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=b9cf981f-4106-4f3d-b04f-254c53a39706
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=78137287-2428-46ad-bf9e-8548c2a019d1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=593121be-29b9-4a3b-82cb-554f4a8d52b2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=0f281352-438f-407d-ac92-5e49a4935dca
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=8227b518-2baf-4181-bd5f-be0e8a2eb8e3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=564ba664-723d-4759-9883-fe0cba0236e9
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=aba700ab-ef31-4ca5-adae-4f477c8cfd1e
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Prosess og tidspunkt for innføring 
Det tydeligste budskapet fra høringssvarene er sterk kritikk til måten forslaget har blitt fremmet på, og 

den tilhørende prosessen. Særlig mener mange det er problematisk at skatten foreslås innført før 

høringsfristen utløper, før forslaget er behandlet av Stortinget og dermed før næringen vet hvilke 

skatteregler de har å forholde seg til for inneværende år. Dette anser flere som brudd med gode 

politiske tradisjoner der man søker brede skatteforlik som står seg over tid. Viktigheten av dette 

understrekkes av professorene Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup ved NHH2:  

«Det er viktig for den økonomiske effektiviteten av grunnrenteskatten at satsen kan antas å ligge fast 

over tid. Det vil være uheldig om denne satsen endres i takt med skiftende regjeringskonstellasjoner, 

behov for å saldere et statsbudsjett, eller med investeringsnivået i næringen. Dette tilsier at 

grunnrenteskatten bør være forankret i et bredt politisk forlik hvor muligheten til å endre satsen 

vanskeliggjøres for å gi næringen større forutsigbarhet.» 

57 prosent av høringssvarene anbefaler av den grunn at eventuell innføring utsettes til etter Stortingets 

behandling. Eksempelvis skriver Regelrådet3, som er et uavhengig, offentlig utnevnt 

forvaltningsorgan: «Regelrådet merker seg at det foreslås ikrafttredelse 1.1.2023, og høringsfristen er 

4.1.20023. Selv om skattlegging av havbruk har blitt utredet tidligere og synspunkter fra næringen og 

andre berørte er kjent fra tidligere høringsrunder mener Regelrådet at dette er en uheldig bruk av 

høringsinstituttet». Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensutredninger etter 

de krav som utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt, 

og påpeker i den sammenheng også andre svakheter ved forslaget 

Representativ for mange av høringssvarene som kritiserer prosessen og tidspunkt for innføring er 

uttalelsen fra Pareto Securities4: «Norge har vært ansett som et attraktivt land å investere kapital, 

blant annet fordi myndighetene har tradisjon for stabile og forutsigbare rammebetingelser for 

næringslivet. Det kom som en stor overraskelse da regjeringen, over natten, la frem forslaget om 

radikal omlegging av skattenivået i havbruksnæringen. Vi tror dette svekker tilliten til norsk 

næringsliv og norske myndigheter relativt til det internasjonale kapitalmarkedet." » 

Flere tar til orde for at usikkerheten rundt forslaget må oppklares så fort som mulig, for å begrense 

negative virkninger på næringen. Norges Sjømatråd5 mener «at det snarest mulig bør tas beslutninger 

som reduserer usikkerheten som har oppstått som følge av forslaget om grunnrenteskatt og 

påfølgende presiseringer. Dagens usikkerhet har negative konsekvenser for norsk laks sin posisjon ute 

i markedene.» 

69% av innsendte høringssvar mener også det mangler en reell konsekvensutredning før innføring. 

Med dette som bakteppe mener nesten alle som har tatt standpunkt til tidspunkt for iverksettelse at 

skatten tidligst bør virke fra 1.1.2024.  Flere høringsinstanser peker på økt produksjonsavgift som et 

mulig midlertidig virkemiddel for å sikre ønsket skatteproveny for 2024. Advokatfirmaet 

Thommessen6 konkluderer i en betenkning med at «innføringen av en ny grunnrenteskatt på havbruk 

etter forslaget, vedtatt i 2023 med ikrafttredelse 1. januar 2023, vil krenke Grunnlovens § 97 (om at 

ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft)». Advokatfirmaet Schjødt7  skriver at det er «tilsynelatende 

ikke økonomiske grunner til å forsere gjennomføringen i strid med utredningsinstruksen og 

alminnelige rutiner for lovarbeid, med potensielt store skadevirkninger for næringen og samfunnet.» 

 
2 Høringssvar fra Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup, professorer ved NHH, Regjeringen.no 
3 Høringssvar fra Regelrådet, Regjeringen.no 
4 Høringssvar fra Pareto Securities, Regjeringen.no 
5 Høringssvar fra Norges Sjømatråd, Regjeringen.no 
6 Høringssvar fra Advokatfirmaet Thommessen, Regjeringen.no 
7 Høringssvar fra Schjødt, Regjeringen.no  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=cce6a5a8-2994-437c-8597-92d0334172ff
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=b607a1ff-8ec9-4e7c-8938-068b9d5b6f82
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=181dec00-5e8c-4830-bef4-387a227298f4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=22ff300b-4487-457c-a770-14f57e5f6d85
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=50002df5-068b-4fa5-81c0-0e9df96b2433
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=0ec1182e-a2bc-4099-bdea-7551dfb3f96b
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Prinsipielt grunnlag for skatten 
En stor andel av høringssvarene, spesielt kommuner, fylkeskommuner og arbeidstakerorganisasjoner, 

er tydelige på at de støtter det prinsipielle grunnlaget for grunnrenteskatt på havbruksnæringen, og 

flere peker på at det er rimelig at en større andel av verdiskapningen kommer fellesskapet til gode.  

Likevel er det noen større aktører, både i og utenfor næringen selv, som utfordrer det faglige 

grunnlaget for grunnrenteskatt på havbruk. De peker på at laksen ikke er en naturressurs som kan 

høstes på samme måte som olje eller vannkraft, da den krever egne innsatsfaktorer, noe Fish Pool 

ASA8 understreker i sitt høringssvar:  

«Laks har vesentlige forskjeller fra strøm og olje som også har Grunnrenteskatt: 

a) Laks er ikke laks. Produktet laks er ikke standardisert. Kvalitet, vekt, tid fra slakt etc. er grunnlag 

for ulik prisoppnåelse 

b) Laksepris er avhengig av kjøper. Priselastisiteten er ulik fra land til land og i ulike kundesegment. I 

perioder kan forskjellene bli svært store 

c) Tidsfaktor gjør en ukentlig snittpris mindre treffsikker. Laks er et biologisk produkt som ikke 

lagres, og der løpende tilbud ikke kan styres fullt ut av selger. Prisene kan variere mye gjennom uken. 

Prisreferanse basert på ukentlige gjennomsnitt kan avvike fra oppnådd pris 

d) Tiden fra slakt til leveranse. Usolgt fisk vil ikke oppnå normal markedspris. Forskjellen vil kunne 

bli betydelig, og for enkeltaktører vil dette kunne påvirke oppnådde ukentlige inntekter» 

Videre mener eksempelvis Carnegie9 at man overvurderer næringens «superprofitt», og at denne vil 

være langt mindre om man hensyntar valutaeffekter, den biologiske risikoen ved havbruket, og legger 

til grunn et mer rimelig avkastningskrav enn risikofri rente på 4%. Også professorene Misund og 

Tveterås10 fra Universitetet i Stavanger utfordrer premisset om grunnrente i havbruk.  

«En nylig publisert studie11 i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift, som vi vil omtale mer etter hvert, 

peker på at «grunnrenten» i havbruk er en reguleringsrente og ikke en ressursrente, og dermed bør 

beskattes på en annen måte enn med en ressursrenteskatt» 

En noe problematisk side ved vurderingene under dette punkt er begrepet «grunnrente». Næringens 

egne utøvere og andre som går imot forslaget, erkjenner at det kan sies å eksistere et opphav til såkalt 

«regulatorisk rente», med andre ord verdien av et begrenset antall produksjonstillatelser som tildeles. 

Næringen har akseptert at grunnrente definert på denne måten innhentes fra salg av nye tillatelser på 

auksjon og produksjonsavgift som Stortinget innførte i 2020.   

Til tross for noe uenighet om hvorvidt det eksisterer en grunnrente eller en reguleringsrente i 

havbruket, er det bred aksept for et høyere skattebidrag fra havbrukssektoren – også fra næringen selv. 

 

 
8 Høringssvar fra Fish Pool ASA, Regjeringen.no  
9 Høringssvar fra Carnegie, Regjeringen.no  
10 Høringssvar fra Universitetet i Stavanger, Regjeringen.no  
11 Se Oglend og Soini (2020): “Our findings suggest that the rent in salmon farming is not a resource rent, but a 

regulatory rent. The tax should be justified based on efficiently regulating negative externalities, not as a 

transfer of resource rent to the public as for the petroleum tax.”. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=aefb013a-cfe3-4eb3-904f-25d0e5ca9cd5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=0c60a874-b2d2-42b5-9dbc-26211d620b9b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=5677baf7-7e5a-4676-bf79-e51acb3f3c8e
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Skattenivået 
Ved en innføring av grunnrenteskatt på havbruk vil få ting være av så stor betydning som skattens 

nivå. Sjømat Norges12 er i sitt høringssvar tydelige på at næringen kan betale mer skatt, men påpeker i 

likhet med svært mange av høringssvarene viktigheten av at grunnrenteskatten ses i sammenheng med 

det totale skattetrykket aktører i havbruksnæringa opplever. Dønna kommune13 poengterer viktigheten 

av å se helheten i sitt høringssvar: 

«Vi er for innføring av grunnrenteskatt på havbruk, og ber om at det endelige forslaget til økt 

beskatning av havbruksnæringen må utformes slik at det totale skattetrykket, herunder 

grunnrenteskatt, produksjonsavgift, formueskatt og naturressursskatt gjør at mangfold, norsk 

eierskap, forutsigbare rammevilkår, miljøteknologisk utvikling og verdiskaping ivaretas.» 

Flere påpeker at næringen allerede i dag betaler grunnrenteskatt gjennom produksjonsavgiften, ved 

kjøp konsesjoner, og enkelte steder også eiendomsskatt. Det er også innført en betydelig økning i 

formuesfastsettelsen av akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og 

regnbueørret, for ikke-børsnoterte selskap14. Flere mener forslaget, i kombinasjon med overnevnte, vil 

kunne bidra til et totalskattetrykk på næringen på godt over 80%, der Sjømat Norge15 presenterer tall 

utarbeidet av KPMG som viser et totalt skattetrykk på hhv. 131,1%, 71,0% og 108,3% for tre 

anonymiserte havbruksselskap. Fiskeridirektoratet16 problematiserer også dette: 

«Tidligere i år vedtok Stortinget at akvakulturtillatelser skal formuesbeskattes ut fra markedsverdi, og 

ikke ut fra kostpris som tidligere. Fiskeridirektoratet kan ikke se at man i høringsnotatet har drøftet 

grunnrenteskattesatsen opp mot denne endringens betydning for det totale skattetrykket i næringen.» 

Flere peker videre på at det er en svakhet ved høringsnotatet at skattens foreslåtte sats på effektivt 

40% ikke har en egen faglig begrunnelse, men kun er satt med henvisning til tidligere sats på 

vannkraften. Eksempelvis sier Fiskeridirektoratet: «Fiskeridirektoratet kan heller ikke se at den 

foreslåtte skattesatsen på 40% er nærmere begrunnet».  DNB17, som er verdens største havbruksbank, 

viser også til at summen av grunnrenteskatt og finansieringsbehovet knyttet til formuesskatt vil 

innebære at mange privateide selskaper får en skattesats over 80 prosent, og mener «derfor at det kan 

være hensiktsmessig å sette et tak på total skattebelastning i prosent.»  

 

Konsekvenser for investeringer og kapitaltilgang 
Bekymringer rundt negative ringvirkninger har svært bred oppslutning blant de aller fleste 

høringsinstansene.  

Mange peker på effektene av usikkerheten skatteforslaget har skapt. Verdipapirforetakenes forbund18 

sier det norske kapitalmarkedet er svært velfungerende, og at stabile rammevilkår er avgjørende for 

dette. Videre sier de at «den foreslåtte «lakseskatten» vil ha negative konsekvenser på næringslivets 

mulighet til å hente inn risikokapital. […] Vi har samlet tilbakemeldinger fra et tredvetalls 

internasjonale investorer på Oslo Børs. Så godt som samtlige kommenterer på at de oppfatter økt 

risiko og usikkerhet rundt investeringer i Norge, når forutsetningene kan endres såpass raskt og 

betydelig.» 

 
12 Høringssvar fra Sjømat Norge, Regjeringen.no 
13 Høringssvar fra Dønna kommune, Regjeringen.no  
14 Veiledning til bruk ved formuesfastsettelse av akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, 

ørret og regnbueørret, Skatteetaten.no 
15 Høringssvar fra Sjømat Norge, Regjeringen.no 
16 Høringssvar fra Fiskeridirektoratet, Regjeringen.no 
17 Høringssvar fra DNB Bank ASA, Regjeringen.no 
18 Høringssvar fra Verdipapirforetakenes Forbund, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=89f598a2-2bea-4b98-b304-affd53630938
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=54db9bf5-062a-4cd6-ad7b-1a57fac68ad0
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/veiledning-formuesfastsettelse-av-akvakulturtillatelser/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/veiledning-formuesfastsettelse-av-akvakulturtillatelser/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=89f598a2-2bea-4b98-b304-affd53630938
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=cc86fe7f-1786-4cff-92e3-c1f03ec52877
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=35bfa9ae-adf6-4147-bfcf-9e41b73176e4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=d242ef9e-71ba-4cec-a685-1134e72dd8ce
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SpareBank 1 SMN19, Nord-Norge og SR-Bank (felles Sparebank 1-bankene) peker i sitt høringssvar 

på rapporten «Lakseskattens utfordringer» som synliggjør at prosjekter for over 35 milliarder kroner 

har blitt stanset eller satt på vent i kjølvannet skatteforslaget, og sier videre: 

«Stans eller utsettelse av investeringer og industriprosjekter kan medføre at norsk industri og norske 

arbeidsplasser utsettes for økt konkurranse fra utlandet. Videre har varselet om grunnrente ført til at 

man opplever at investorer signaliserer en forflytning av kapital til andre markeder og en generell 

investeringsnedgang med økte risikopåslag ved investeringer i Norge. Dette gjøres fordi det må tas 

høyde for uforutsette skatter eller regulatoriske tiltak.» 

DNB20 og Carnegie21 adresserer det samme, der førstnevnte peker på at også leverandørleddet sin 

kapitaltilgang vil svekkes. Carnegie sier i sitt svar: 

«I en undersøkelse foretatt av PwC/FFN svarer 75% av respondentene at regjeringens forslag […] 

har endret deres syn på Norge som et stabilt marked å investere i. Flere nevner at endringen i 

grunnrenteskatten er forhastet og mangler utredning …» 

Videre anslår DNB at skatteforslaget i kombinasjon med andre økte skatter medfører en reduksjon i 

havbruksselskapenes frie kontantstrøm på om lag to tredeler. De mener også at normpris gjør det 

vanskeligere å inngå finansielle sikringsforretninger for salgsinntektene og dermed øker 

kredittrisikoen for långivere. Effekten av dette synliggjøres av Pareto Securities22: 

«Rentekostnaden økte med nesten ett prosentpoeng dagen etter nyheten om grunnrenteskatt ble 

publisert. SalMar og Mowi hadde gjennom obligasjonsmarkedet en implisitt rentemargin på hhv 1,2% 

og 2,5%. Etter annonsering av ny grunnrenteskatt økte dette med ca. 1% poeng for begge selskaper.» 

Flere peker på at kapitalen fra havbruksnæringa ikke lett kan erstattes og at redusert kapitaltilgang kan 

sette det grønne skifte i fare, der Næringsalliansen for Trøndelag23 sier:  

«Dette er kapitalgrunnlaget for private bedrifter, kystens livsnerve. Det finnes ingen tilsvarende 

risikokapitalkilde som kan erstatte denne. […] Forslaget påvirker dermed ikke kun de selskaper som 

produserer laks, men en hel verdikjede av bedrifter.» 

Verdens største teknologi- og serviceselskap til global akvakultur, AKVA Group24 problematiserer 

også konsekvensene av redusert kapitaltilgang:  

"Vi er bekymret for at skatteforslaget setter det grønne skiftet som oppdrettsnæringen må 

gjennomføre, i fare. Mindre tilgjengelig kapital svekker evnen til å foreta grønne investeringer, og 

færre investeringer forsinker omstillingen til et klimanøytralt og mer bærekraftig havbruk. Dette er 

ikke Norge og verden tjent med." 

I sitt høringssvar viser Kverva25 hvordan kapitalen fra SalMar har blitt reinvestert: 

«Gjennom de siste årene har Kverva i alt mottatt om lag NOK 5,7 mrd i utbytter fra SalMar. I tillegg 

har annen virksomhet netto bidratt med NOK 1 mrd i samme periode. Av dette er NOK 5,1 mrd tilført 

som risikokapital i selskaper som Insula, Conchila, Pelagia, Scale, Napier, Nutrimar og Salvesen & 

Thams. NOK 0,3 mrd er satt av til samfunnsnyttige formål gjennom bl.a. stiftelsen W Initiative, mens 

 
19 Høringssvar fra SpareBank 1-bankene, Regjeringen.no 
20 Høringssvar fra DNB Bank ASA, Regjeringen.no 
21 Høringssvar fra Carnegie, Regjeringen.no 
22 Høringssvar fra Pareto Securities AS, Regjeringen.no 
23 Høringssvar fra Næringsalliansen for Trøndelag, Regjeringen.no 
24 Høringssvar fra AKVA Group ASA, Regjeringen.no 
25 Høringssvar fra Kverva AS, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=3eeb18ca-1a25-441d-aaec-acfa3632b1f8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=35bfa9ae-adf6-4147-bfcf-9e41b73176e4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=0c60a874-b2d2-42b5-9dbc-26211d620b9b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=181dec00-5e8c-4830-bef4-387a227298f4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=4a53655e-d58c-4734-89cc-714b096eb532
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=6217ab13-a50e-4c87-badf-b600ab19f783
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=f15724e5-391a-4f5a-81ac-8d8664a42822
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NOK 1,3 mrd er tatt ut til eierne for å betjene formuesskatt samt utbytteskatt som påløper for å kunne 

betjene formueskatten.» 

 

Leverandørnæringen 
En rekke høringssvar mener skatteforslaget vil påvirke leverandørindustrien og tilknyttede 

arbeidsplasser negativt, som konsekvens av lavere investeringsevne og -vilje hos havbruksaktørene. 

Om lag halvparten av høringssvarene peker konkret på at forslaget vil redusere andre næringers 

kapitaltilgang. Leverandørbedriften Brødr. Hukkelberg26 uttrykker bekymring for 

leverandørbedriftene: «Hvis midlene til utvikling og investering forsvinner, sier det seg selv at det er 

dramatisk for hele næringen, og kanskje spesielt utsatt er skogen av underleverandører.» 

Frøya kommune27 peker på det industrielle økosystemet med havbruk som den viktigste kapitalkilden, 

og uttrykker at «Det er kystens livsnerve som står på spill». Sjømat Norge28 viser på sin side til at 

«Mer enn 35 milliarder kroner i planlagte investeringer er nedskalert, lagt til side eller satt på vent, 

som følge av regjeringens forslag. Dette har allerede rammet norsk leverandørindustri hardt». 

Flere høringssvar peker også på at den foreslåtte grunnrenteskatten vil redusere innovasjonstakten. 

DNB29 omtaler konsekvensene for leverandørindustrien og derigjennom for innovasjonstakten i 

næringen: «Lavere kapitaltilgang og lavere investeringslyst vil svekke leverandørindustrien. 

Leverandørindustrien står for mye av innovasjonen i næringen og en svekket leverandørindustri vil 

dermed også kunne svekke veksten og fremtidige verdiskapingsmuligheter». 

Videre fremhever Norsk Industri30 at de «stiller seg i utgangspunktet negativ til forslaget om å innføre 

grunnrenteskatt på havbruk, da norske havbruksaktører også er etablert i flere andre land, hvor de 

fremover av skattemessige årsaker kan la ekspansjonen finne sted». Norsk Industri påpeker også at 

deres medlemmer «er leverandører og verft og dermed de første som rammes når oppdretterne 

reduserer sine investeringer. Det er derfor avgjørende for industrien at vi har forutsigbare 

rammebetingelser som gjør at havbruksselskapene fortsatt har mulighet til å investere».  

På den andre siden er Fylkestingsgruppa til SV i Troms og Finnmark31 «særlig fornøyd med 

regjeringens målsetning om en beskatning som bygger opp under målene om flere arbeidsplasser og 

større verdiskaping i lokalsamfunnene og ser det som viktig at eventuelle endringer som gjøres etter 

høringsrunden sikrer at denne målsetningen fastholdes». 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS32 er en av få som er tydelig på at de mener 

grunnrenteskatt vil ha minimale skadevirkninger på aktivitet og investeringsnivå. De skriver også: 

«Forslaget er godt begrunnet og utgjør etter vår vurdering ikke en fare for arbeidsplasser eller 

aktivitet langs kysten.» 

 

Grunnrentens avgrensning i en integrert verdikjede 
Grunnrenteskatten skal i utgangspunktet beregnes for den delen av virksomheten som er stedbunden 

og som på grunn av begrenset tilgang gir opphav til en ressursrente. Forslaget definerer dette til å kun 

omfatte sjøfasen. Det løftes i høringen flere praktiske utfordringer tilknyttet dette. Aktiviteter (eks. 

 
26 Høringssvar fra Brødr. Hukkelberg AS, Regjeringen.no 
27 Høringssvar fra Frøya Kommune, Regjeringen.no 
28 Høringssvar fra Sjømat Norge, Regjeringen.no 
29 Høringssvar fra DNB Bank AS, Regjeringen.no 
30 Høringssvar fra Norsk Industri, Regjeringen.no 
31 Høringssvar fra Fylkestingsgruppa til SV i Troms og Finnmark, Regjeringen.no 
32 Høringssvar fra YS, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=ad44d2f1-951b-4be0-8966-64085b6d3179
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=2d794a07-b502-4934-963b-ae97fc1bfd14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=89f598a2-2bea-4b98-b304-affd53630938
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=35bfa9ae-adf6-4147-bfcf-9e41b73176e4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=913b3742-6182-47c6-802e-9cefe983e8d7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=0d05e40b-b550-44e2-8bd6-d9a9021a8270
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=262a2dae-9ad4-47e0-af5f-a10b82619bc6
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markedsarbeid), innsatsfaktorer (eks. settefisk) og FoU-aktiviteter vil kunne bidra til å øke prisen på 

laksen og redusere kostnadene tilknyttet produksjon. Ettersom det ikke er foreslått å inkludere slike 

aktiviteter i fradragsgrunnlaget vil man kunne få vridninger bort fra det som ellers ville vært 

økonomisk fornuftige investeringer, noe blant annet Advokatforeningen33 problematiserer: 

«Dersom normpris eller sjablongfradrag blir benyttet på kostnadene til settefisk, slik som 

departementet nevner som et alternativ i punkt 4.6.1., vil det kunne resultere i det motsatte, nemlig i at 

næringen går bort fra sin satsning på postsmolt. Advokatforeningen ser det som uheldig at 

skattereglene kan få innvirkning på produksjonsmåtene i næringen, uten at konsekvensene av det er 

nærmere utredet.» 

En rekke av høringsinstansene mener det vil være krevende å skille ut verdiskapingen og 

skattegrunnlaget i produksjonsfasen på en rettferdig og klart definert måte, og at det igjen vil medføre 

skattetilpasning og betydelige administrative kostnader for både selskapene og myndigheter. Dette 

kommer tydelig frem i Skattedirektoratets34 høringssvar, som mener implementering av dette hos 

Skatteetaten «vil kreve minimum 6 årsverk.» og videre påpeker: 

«Innføring av grunnrenteskatt medfører at havbruksnæringen vil ha et høyskatteregime med sterkere 

insentiver til å redusere skattegrunnlaget enn man finner i næringer som ikke er omfattet av et 

høyskatteregime. […] Gjennomføring av grunnrenteskatt, slik den er lagt frem i høringsnotatet, er 

komplisert og vil kunne påføre en betydelig administrativ kostnad både for næringen og 

Skatteetaten.» 

Det er hyppig foreslått av både offentlige og private høringsinstanser at en større del av verdikjeden, 

og potensielt hele, underlegges det samme skatteregimet for å få et bredere og enklere inntekts- og 

fradragsgrunnlag: 

«Fiskeridirektoratet mener at det bør vurderes om det kan gis fradrag for drift og investeringer 

oppstrøms og nedstrøms i produksjonskjeden, i første rekke knyttet til settefiskproduksjon og 

videreforedling. Dersom man tillater dette, vil reguleringen i større grad enn det opprinnelige 

forslaget legge til rette for innovasjon.»35 

 

Bunnfradrag 
Det peker seg ut to hovedgrupperinger blant høringssvarene når det kommer til bunnfradraget.  

På den ene siden peker flertallet av kommuner og mindre havbruksvirksomheter på viktigheten av å 

skjerme de små og lokale aktørene. Svært mange mener bunnfradraget bør økes ytterligere for at man 

skal klare å reelt skjerme 65-70% av aktørene slik regjeringen har indikert. Fiskeridirektoratet slår 

også fast:  

«Ved utregningen av bunnfradraget i høringsnotatet har man feilaktig gått ut fra at kapasitet (MTB) 

og årlig produksjon er det samme, og dette gir som resultat at selskap som innehar tillatelser med en 

samlet kapasitet på mindre enn 4000 eller 5000 tonn MTB også kan bli omfattet av 

grunnrentebeskatning.» 

På den andre siden mener de fleste faginstanser at bunnfradraget må droppes da det gir betydelige 

vridninger og ødelegger for nøytraliteten i regjeringens foreslåtte modell. Her henviser også flere til 

Torvik-utvalget, som er tydelig på at en grunnrenteskatt på havbruk ikke bør ha et bunnfradrag. 

Advokatfirmaet SANDS DA mener bunnfradraget er utformet på en måte som gjøre at det er 

 
33 Høringssvar fra Advokatforeningen, Regjeringen.no 
34 Høringssvar fra Skattedirektoratet, Regjeringen.no 
35 Høringssvar fra Fiskeridirektoratet, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=5300c3b7-c6b4-4648-b5f9-0b450c5c3902
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=229f8036-8f2a-49f2-86f6-aa5a9ff9e1de
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=cc86fe7f-1786-4cff-92e3-c1f03ec52877
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lovstridig, både fordi det vil være i strid med konstitusjonelle regler som forbyr selektiv beskatning og 

i strid med EØS-avtalens regler om konkurranse og ikke-diskriminering.36  Advokatforeningen stiller 

også spørsmål ved bunnfradraget på samme grunnlag og mener dette burde vært utredet nærmere.  

Også Statistisk Sentralbyrå37 er særlig kritisk til bunnfradraget:  

"Bunnfradraget innebærer at marginal skattesats for selskaper i grunnrenteposisjon vil være høyere 

enn for selskaper som ikke produserer nok til å betale grunnrenteskatt. Følgelig vil bunnfradraget 

kunne vri selskapsstrukturen, ved at de minste aktørene, alt annet likt, vil ha høyere betalingsvilje for 

tilleggskapasitet enn de andre selskapene. Dette gjelder både i auksjoner, som er viktige virkemidler 

for videre vekst i næringen, og i annenhåndsmarkedet for oppdrettstillatelser. Mindre selskaper kjøpte 

mye av oppdrettskapasiteten som ble solgt gjennom auksjon høsten 2022. En slik konkurransevridning 

vil bidra til redusert effektivitet og lavere verdiskaping i næringen. I tillegg kan endret 

selskapsstruktur i retning flere og mindre aktører ha negative konsekvenser for biosikkerhet som 

spredning av lakselus."  

Og videre: "Lavere verdiskaping som følge av vridninger i selskapsstruktur taler for at bunnfradraget 

settes så lavt som mulig, og aller helst, at det ikke gis bunnfradrag." 

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss38, beskriver i sitt høringssvar konkret hvordan 

havbruksselskapene kan unndra grunnrenteskatt gjennom å utnytte bunnfradraget. Han skriver «Dette 

kan gjøres ved at de store aktørene skiller ut eierskapet i merdene hvor fisken vokser. […] De 

tradisjonelle sjømatselskapene kan drifte merdene og stå for det praktiske rundt salg og innkjøp slik 

at eierskapet i merdene kan gjøres om til selskap uten egne ansatte. Sjømatselskapene vil trolig få en 

god pris for selskapene da kjøperne bare må betale 22 prosent skatt.» 

I motsatt ende av skalaen finner man for eksempel Agder Fylkeskommune39 som mener bunnfradraget 

må økes:  

"Det bunnfradraget som foreslås for ordningen vil slå skjevt for mindre bedrifter med lokalt eierskap 

langs kysten. Dette fordi bunnfradraget er basert på selskapenes totale MTB (maksimalt tillatt 

biomasse) og ikke på produksjon per år. Hovedutvalget vil derfor anbefale at bunnfradraget i 

ordningen settes høyere enn forslaget i høringen som er på 4000-5000 tonn." 

Samlet kan sies at det er en sterk støtte for bunnfradraget fra politiske aktører som ellers støtter 

grunnrenteskatt, mens denne del av forslaget anses i særlig grad å være vridende og uheldig sett fra 

mange av fagmiljøene.  

 

Investeringsnøytralitet 
Et sentralt premiss for at grunnrenteskatten skal virke nøytralt er at investeringer skal gi lik avkastning 

i prosent før og etter skatten. Dette skal i utgangspunktet skje gjennom at staten i praksis deltar som 

en passiv investor. Nesten ingen av høringsinstansene som har kommentert nøytraliteten i den 

foreslåtte grunnrentemodellen, inkludert store aktører utenfor næringen, som DNB40, SSB41, Schjødt42 

og Carnegie43, mener den foreslåtte skatten virker nøytralt.  

 
36 Høringssvar fra Sjømatbedriftene, Regjeringen.no 
37 Høringssvar fra Statistisk Sentralbyrå, Regjeringen.no 
38 Høringssvar fra Robert Næss, Regjeringen.no 
39 Høringssvar fra Agder fylkeskommune, Regjeringen.no 
40 Høringssvar fra DNB Bank AS, Regjeringen.no 
41 Høringssvar fra Statistisk Sentralbyrå, Regjeringen.no 
42 Høringssvar fra Advokatfirmaet Schjødt AS, Regjeringen.no 
43 Høringssvar fra Carnegie AS, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=aba700ab-ef31-4ca5-adae-4f477c8cfd1e
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=05dcb938-d627-43a5-818d-5281213311c1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=9831966f-108a-4e44-b623-7ff23c4c028e
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=ab914ddd-4895-47e6-a109-c6f2b034a9a0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=35bfa9ae-adf6-4147-bfcf-9e41b73176e4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=05dcb938-d627-43a5-818d-5281213311c1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=0ec1182e-a2bc-4099-bdea-7551dfb3f96b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=0c60a874-b2d2-42b5-9dbc-26211d620b9b
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Et sentralt poeng er at negativ grunnrente ikke blir utbetalt fortløpende, men fremføres med rente og 

kommer som fradrag ved fremtidig positiv inntjening. Det legges ikke opp til å dekke selskapenes 

kostnader med mellomfinansiering utover risikofri rente. Lerøy44 synliggjør dette i sitt høringssvar: 

«Implikasjonene av denne innretningen blir at havbruksselskapet må fullfinansiere investeringen og 

vente på fradragene i potensielt flere år. Det er foreslått å gi fremtidige skattefradrag statsgaranti og 

rentekompensasjonen vil derfor tilsvare den risikofrie renten. Prinsipielt kan dette sammenlignes med 

at havbruksselskapet tvinges til å gi staten et lån med vilkår som pr definisjon må være dårligere enn 

kostpris. Denne innretningen bryter med den antatte nøytraliteten og gir direkte utslag i at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer står i fare for å ikke bli gjennomført av private aktører, 

særlig på marginen.» 

Denne utfordringen trekkes også frem av LO45, som skriver: «Forslaget med å fremføre underskudd 

kan bl.a. sette satsingen på havbruk til havs i fare, noe som vil gi ringvirkninger langt utenfor 

havbruksnæringen.» 

Et eventuelt bunnfradrag problematiserer dette ytterligere ettersom man i år med store innvesteringer 

kan miste bunnfradraget. På samme måte vil produksjonsavgiften og naturressursskatten virke 

vridende, da de i år med positiv grunnrenteinntekt kommer til fradrag, mens de må betales uten å 

komme til fradrag i år med negativ inntekt.  

Nøytraliteten svekkes videre av at historiske investeringer i driftsmidler kun kommer til fradrag i form 

av skattemessig nedskrevet verdi, mens gevinsten ved en realisering grunnrentebeskattes etter virkelig 

verdi. Dette eksemplifiseres enkelt av BDO46 gjennom en brønnbåt med nedskrevet verdi på 1 MNOK 

og en virkelig verdi på 10 MNOK. Om denne realiseres vil kun 1 MNOK danne grunnlag for fradrag, 

mens «gevinsten» på 9 MNOK danner grunnlag for grunnrenteskatt. Her påpeker Schjødt:  

«Det "normale" ville være å tillate oppskrivning av de skattemessige verdiene av driftsmidler til 

markedsverdi per ikrafttredelsestidspunktet. Når dette ikke tillates, blir staten, for å bruke 

departementets egen terminologi, "medinvestor" også i merverdier i eksisterende driftsmidler uten å 

yte noen form for investeringsbidrag overhodet, hvilket har likhetstrekk med ekspropriasjon.» 

 

Normpris 
Normpris er et av de mest omdiskuterte temaene i tilknytning til skatteforslaget. I høringsnotatet 

foreslås børspriser for laks på NASDAQ Salmon Index (NQSALMON) som egnet normpris. Enkelte 

aktører, herunder SSB og Skattedirektoratet47, er skeptisk til bruk av NASDAQ Salmon Index som 

normpris, men positive bruken av normpris som sådan. Statistisk Sentralbyrå48 skriver:  

«Det er gode argument for å fastsette inntekt basert på en normpris. En normpris reduserer risikoen 

for skattemotivert tilpassing, som kan føre til at ikke all grunnrenteinntekt underlegges særskatten på 

grunnrente.» 

Et stort antall aktører har reist bekymringer tilknyttet at normprising kan gi feil skattegrunnlag relativt 

til selskapets reelle inntekter, og Fish Pool ASA49 sier selv:  

«I høringsnotatet fremkommer en ren misforståelse når det foreslås å bruke «den børshandlede 

Nasdaq pris» som Normpris for skattlegging. I strømmarkedet finnes Nord Pool som gir en 

 
44 Høringssvar fra Lerøy Seafood Group, Regjeringen.no 
45 Høringssvar fra LO, Regjeringen.no 
46 Høringssvar fra BDO Advokater AS, Regjeringen.no 
47 Høringssvar fra Skattedirektoratet, Regjeringen.no 
48 Høringssvar fra Statistisk Sentralbyrå, Regjeringen.no 
49 Høringssvar fra Fish Pool ASA, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=2ba1824b-b04d-4a04-9b7d-264bc860082e
https://www.regjeringen.no/contentassets/456ce38960ac44e4a3af04b3438d252a/lo.pdf?uid=LO
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=fdb8b06b-714a-40ba-8e56-47ecc02c4ccd
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=229f8036-8f2a-49f2-86f6-aa5a9ff9e1de
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=05dcb938-d627-43a5-818d-5281213311c1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=aefb013a-cfe3-4eb3-904f-25d0e5ca9cd5
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børshandlet pris på strøm. Men noe tilsvarende finnes ikke i laksenæringen. [...] Men en pris som skal 

brukes til skatteformål kan ikke være basert på frivillig rapportering. [...] Fish Pool kan ikke se at det 

er forsvarlig å bruke en Nasdaq pris basert på Superior laks som grunnlag for oppdretters totale 

inntekt.» Uklarheter i det opprinnelige forslaget gjorde at regjeringen den 18. november kom med en 

presisering om at det er reelle inntekter som skal ligge til grunn. Denne går ikke konkret inn på 

hvordan utfordringen skal løses, men indikerer at et normprisråd vil være en mulig løsning.  

Norges Sjømatråd50 påpeker i sin høringsuttalelse at det vil svært utfordrende å fastsette korrekte 

normpriser:  

"Sjømatrådet mener at det vil bli svært utfordrende å fastsette korrekte normpriser, dvs. en normpris 

som gjenspeiler reell inntekt, og at det vil bli vanskelig å lage et system for normpriser som ikke er 

unødig komplisert." 

Svært mange har påpekt at de forutsetter at dette løses på en måte som faktisk gir et riktig 

skattegrunnlag. Noen, deriblant Skattedirektoratet51, er positive til forslaget om et normprisråd, mens 

andre mener dette vil være vanskelig å få til riktig i praksis og vil medføre administrative 

merkostnader for både myndigheter og næringen, der eksempelvis Bergen Næringsråd sier: 

«For Olje og gass, er antallet felt og kvaliteter begrenset, og hvert felt har homogen kvalitet. For 

biologisk produksjon i 3.000 lokaliteter med variasjon av kvaliteter i hver eneste merd er normpris en 

umulighet, og et normprisråd vil få en svært omfattende, om ikke umulig oppgave.» 

En annen utfordring mange løfter i forbindelse med normprisen er fastpriskontrakter. Om skatten tar 

utgangspunkt i en normpris også her vil det medføre at skattegrunnlaget blir forskjellig fra faktiske 

inntekter. Enkelte mener det bør være mulig å lage finansielle instrument for å hensynta denne 

risikoen, mens «fiskebørsen» Fish Pool ASA52 mener dette kan være utfordrende: 

«Når integrerte lakseoppdrettere inngår en fastpriskontrakt med en supermarkedkjede eller annen 

kunde må selskapet på samme tid inngå en intern leveransekontrakt som grunnlag for å fastsette pris 

på laksen på merdkanten. Altså grunnlaget for 62% skatt i sjøfasen. Volumet må omregnes fra 

filetvekt til sløyd vekt. Å tilbakeregne en pris på en ferdig pakket lakseporsjon til pris hel laks på 

merdkanten inneholder så mange variabler at vi ikke tror et Normprisråd vil kunne overprøve slike 

kalkyler.» 

Bruk av fastpriskontrakter er typisk for videreforedlingsindustrien, og uklarheter rundt skatteregimet 

har ført til at svært få slike kontrakter har blitt inngått etter at skatteforslaget ble presentert.  

 

«Gratistillatelser» og juridiske utfordringer 
For havbruksskatteutvalget var statens tildelinger av gratis og billige konsesjonstillatelser et viktig 

premiss for innføring av et skatteregime uten kompensasjon til berørte aktører. Dette problematiseres 

av blant annet Sjømat Norge53, som påpeker at «Over 96 prosent av alle ordinære tillatelser i norsk 

havbruk i dag er solgt i annenhåndsmarkedet, eller kjøpt av staten, de senere årene på auksjon». 

Også Carnegie54 mener antakelsen om gratistillatelser «holder ikke vann», og at de har «sett 

tilsvarende verdiøkninger også i andre aktiva, for eksempel fast eiendom.» Følgelig trekkes det frem 

at skatten i praksis vil være ekspropriasjon, uten at det gis erstatning. Dette er i noen grad drøftet av 

 
50 Høringssvar fra Norges Sjømatråd, Regjeringen.no 
51 Høringssvar fra Skattedirektoratet, Regjeringen.no 
52 Høringssvar fra Fish Pool ASA, Regjeringen.no 
53 Høringssvar fra Sjømat Norge, Regjeringen.no 
54 Høringssvar fra Carnegie AS, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=22ff300b-4487-457c-a770-14f57e5f6d85
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=229f8036-8f2a-49f2-86f6-aa5a9ff9e1de
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=aefb013a-cfe3-4eb3-904f-25d0e5ca9cd5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=89f598a2-2bea-4b98-b304-affd53630938
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=0c60a874-b2d2-42b5-9dbc-26211d620b9b
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havbruksskatteutvalget, som mener en eventuell erstatning er praktisk vanskelig å gjennomføre og 

ikke nødvendig med utgangspunkt i argumentet om gratistillatelser. 

Cermaq55 redegjør i sin uttalelse nærmere for hvordan Mitsubishi i Japan kjøpte selskapet av den 

norske staten som majoritetseier:  

«I Cermaqs tilfelle var staten selger til markedspris hvor staten nå tar «tilbake» en 40 prosent 

eierandel i selskapet, som da også konfiskerer egenkapital til investeringer gjord i perioden. Cermaqs 

eier betaler for selskapet to ganger – noe som vi antar vil påvirke fremtidige beslutninger hos aktører 

som vurderer Norge som investeringsland».   

Konsesjoner kjøpt på auksjon i 2018 og 2020 problematiseres også, da disse har blitt kjøpt til 

markedspris av staten for deretter å oppleve et betydelig verditap etter innføringen av skatten. 

«Lovundlaks ervervet totalt 2 473 tonn igjennom auksjonene i 2018 og 2020 til en snittpris på kr 243 

600 per tonn. Den gjennomsnittlige prisen oppnådd under auksjonen i 2022, for det volumet som ble 

solgt, var kr 154 200 per tonn. […] Dette underbygger at det allerede er betalt grunnrente for 

konsesjoner solgt fra staten på auksjonene i 2018 og 2020. 

Lovundlaks opplever det som et stort og urimelig paradoks at de aktørene som har betalt mest for 

konsesjonene til staten, er de som blir hardest rammest av skatteforslaget. I praksis ender Lovundlaks 

opp med å betale dobbel grunnrenteskatt slik forslaget ligger i dag.» 

Dette er også drøftet i Skatteutvalget (NOU 2022:20, side 379), som mener det i en økonomisk 

forstand er klare likheter mellom innføring av en grunnrenteskatt på et sent tidspunkt og inndragning 

av tillatelser. Sistnevnte vil innebære statlig ekspropriasjon og tilhørende rett på erstatning, men 

skatteutvalget mener grunnrenteskatt ikke vil danne det samme grunnlaget fra en juridisk betraktning. 

Dette utfordres av blant annet advokatfirmaene Thommessen56 og Schjødt57, der Thommessen i sitt 

høringssvar sier der er «berettiget å reise spørsmål om den foreslåtte grunnrenteskatten, i enkelte 

tilfeller, kan medføre en så høy samlet skattebelastning at den reelle effekten vil være konfiskasjon. 

Slik konfiskasjon må i så fall betraktes som erstatningsbetinget ekspropriasjon etter Grunnloven § 

105» 

En rekke høringsinstanser påpeker at regjeringens skatteforslag innebærer en konfiskasjon av verdier 

som er bygd opp av utøvere og investorer som selv har tatt investeringsrisikoen. 

Aksjonærforeningen58 viser til at «langt over en million norske småsparere har plassert sparepenger i 

aksje-, verdipapir- og pensjonsfond som har eierandeler i havbruksselskaper. Fra disse aksjonærenes 

sparekontoer vil staten nå ta ut ekstra 40 prosent av verdiene i deres lakseaksjer». Videre peker de på 

at «en konsekvens av regjeringens forslag er at 58 milliarder i aksjeverdier i sjømataksjer er visket 

vekk i tredje kvartal 2022». Foreningen viser til at det foreslåtte bunnfradraget bare vil gjelde ikke-

børsnoterte selskaper, og dermed ikke vil skjerme noen av de mange småaksjonærene som har sin 

sparing i de børsnoterte selskapene. 

Videre mener Thommessen at skatteforslaget vil kunne bryte med Grunnloven § 97 på grunn av dens 

tilbakevirkende kraft. De trekker blant annet frem at innføringstidspunktet ligger før behandling, samt 

havbruksnæringens produksjonssyklus på 2-3 år. Nord Advokatfirma DA59 viser til dette i sitt 

høringssvar: 

 
55 Høringssvar fra Cermaq AS, Regjeringen.no 
56 Høringssvar fra Advokatfirmaet Thommessen AS, Regjeringen.no 
57 Høringssvar fra Advokatfirmaet Schjødt AS, Regjeringen.no 
58 Høringssvar fra Aksjonærforeningen, Regjeringen.no 
59 Høringssvar fra Nord Advokatfirma DA, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=a0881c16-5ae1-4da1-b5b8-cda1fff3f406
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=50002df5-068b-4fa5-81c0-0e9df96b2433
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=0ec1182e-a2bc-4099-bdea-7551dfb3f96b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=5c875467-bc23-49ad-a14c-bea8500ffeb4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=a759eb4a-aca7-4aba-b75b-b32a4501df53


14 

 

«Fisk som slaktes i januar 2023, og som er varslet å skal underlegges grunnrenteskatt, er fisk hvor 

produksjonen og kapitalbindingen startet allerede i 2020. Forslaget gir dermed helt nye ukjente 

byrder til gjennomførte handlinger og disposisjoner som næringsaktørene foretok så langt tilbake som 

2020 - med tilbakevirkende kraft.» 

Flere mener også det kan være grunnlag for brudd på Utredningsinstruksen, og Wikborg Rein60 sier: 

«Særlig sett i lys av den prosessen som er valgt (hvor grunnrenteskatten skal gjelde fra 1. januar 

2023, men hvor reglene ikke fastsettes før rundt midten av 2023) har Finansdepartementet og 

regjeringen ikke utredet forslaget tilstrekkelig før de påførte næringslivet og kystsamfunn betydelige 

negative konsekvenser. […] Prosessen med innføring av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen synes 

derfor å være i strid med Utredningsinstruksen.» 

 

Øvrige ringvirkninger 
61% av de innsendte høringssvar tar i sine uttalelser spesifikt opp at forslaget vil ha negative lokale 

ringvirkninger. I stor grad handler dette om reduserte arbeidsplasser i og utenfor næringa som følge av 

lavere investeringskapasitet og -vilje. Det pekes på at en økt skatt vil redusere bedriftenes mulighet til 

å støtte lokal frivillighet, som Frøya Idrettslag61: «Det er viktig at man også tenker på denne delen av 

samfunnet (frivilligheten) når man gjør konsekvensutredninger rundt innføringer av grunnrenteskatt 

på en næring som legger til rette for vekst på kysten.» 

 

Videre er særlig havbrukskommunene bekymret for å komme dårligere ut som følge av 

skatteforslaget. Her har eksempelvis Senja kommune62 estimert at deres proveny direkte fra 

havbruksnæringa i perioden 2022-2025 vil reduseres fra 232 til 199 millioner kroner, i tillegg til 

konsekvensen av eventuelle ringvirkninger. Det skyldes blant annet at auksjonsvederlag til stat og 

kommuner ved salg av nye havbrukstillatelser ble betydelig redusert høsten 2022 som konsekvens av 

at grunnrenteskatten ble lansert.  

Flere høringssvar påpeker videre at grunnrenten i havbruk tas ut gjennom ringvirkninger, der Kvarøy 

Fiskeoppdrett63 i sitt høringssvar sier:  

«Så når fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier: «Grunnrente i fiskeriene tas ut i form av 

verdiskaping, arbeidsplasser, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene» (Fiskeribladet Fiskaren, 

20.12.22, s. 5) syns vi det er merkelig og urettferdig at han ikke nevner havbruket i samme åndedrag.» 

Mange er også svært bekymret for effektene det har på leverandørbedrifter og øvrig næringsliv, og 

arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt64 sier «En grunnrentebeskatning vil ramme næringsutviklingen i 

distriktene hardt, og totalt sett kunne føre til en redusert verdiskaping i Norge.»  

Kystrederiene65 sier: «I dag har rederiene hovedkontor langs kysten, men endrete rammevilkår har nå 

medført at flere rederier nå vurdere utflagging. Dette vil få store konsekvenser for norske sjøfolk.» 

Sjømatskonsernet Insula66, som driver utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter, sier 

følgende: 

 
60 Høringssvar fra Wikborg Rein Advokatfirma AS, Regjeringen.no 
61 Høringssvar fra Frøya Idrettslag, Regjeringen.no 
62 Høringssvar fra Senja kommune, Regjeringen.no 
63 Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Regjeringen.no 
64 Høringssvar fra Fiskebåt, Regjeringen.no 
65 Høringssvar fra Kystrederiene, Regjeringen.no 
66 Høringssvar fra Insula AS, Regjeringen.no 
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«Vi advarer gjennom vårt høringsinnspill mot at Norge ender opp som råvareleverandør, mens 

foredlingen, arbeidsplassene og verdiskapningen skjer utenfor landets grenser.» 

«En vesentlig faktor da er å vite hvilke priser de skal kjøpe produktene til. I et marked der prisen på 

laks varierer fra uke til uke er det ikke mulig å vite i oktober hva som er prisen når laks skal løftes 

frem som et sunt middagsalternativ i januar […] Stabiliteten har også gitt grunnlag for langsiktige 

investeringer og kontinuerlig utviklingsarbeid og har dermed bidratt til stabile helårlige 

arbeidsplasser langs hele kysten vår.» 

 

Ny teknologi, grønn omstilling og fremtidens næringer 
Svært mange av høringssvarene, både blant de som er positive og negative til skatteforslaget, 

forutsetter at den endelige innretningen av beskatning av havbruk må utformes slik at den ivaretar 

havbruksnæringens evne og vilje til vekst, jobbskaping og innovasjon. Særlig peker mange på at det 

må være tilstrekkelige incentiver for å utvikle ny teknologi som gjør næringen mer bærekraftig med 

mindre miljømessig avtrykk. Hvordan dette best løses er det likevel noe delte tanker om. Flere 

foreslår at miljørettet FoU må komme til fratrekk i grunnrenteskatten eller danne grunnlag for 

friinntekt.  

«Energigass Norge ønsker å ta opp et aspekt som har vært lite framme i diskusjonen om innføring av 

grunnrente for havbruk, nemlig muligheten for å bruke grunnrenten til å fremme klima- og miljøtiltak 

og sirkulærøkonomi i en av landets største vekstnæringer. Vi foreslår konkret at utgifter til tiltak som 

fremmer bærekraft og sirkulærøkonomi tas med som særlig grunnlag for fratrekk av kostnader …»67 

Andre mener at mer bærekraftige løsninger bør holdes utenfor regimet grunnrenteskatt i sin helhet, 

der Norsk Miljøvernforbund68 trekker frem lukkede anlegg: 

«NMF ser at oppdrett på land ikke skal beskattes. og mener derfor at også lukkede anlegg i sjø, heller 

ikke skal beskattes. Dette vil føre til en dreining mot miljømessige bærekraftige anlegg. […] NMF er 

redd for at en grunnrenteskatt da vil føre til at mange av disse gode prosjektene som nå er på gang, 

vil skrinlegges grunnet en enda større økonomisk risiko.» 

Havbruk til havs er en viktig satsning for Norge. Flere høringssvar problematiserer at høringsnotatet 

ikke avklarer om havbruk til havs vil inkluderes i grunnrenteskatten eller ikke, der Fiskeridirektoratet 

mener «konsekvensene av grunnrente for havbruk til havs synes å være mangelfullt drøftet i 

høringsnotatet.» Advokatforeningen69 mener en grunnrenteskatt som presentert i forslaget ikke vil 

passe for fremtidige tillatelser til havs, og sier videre: 

«En grunnrenteskatt for denne type tillatelser vil kunne motvirke satsingen på havbruk til havs. Dette 

gjelder særlig hvis de betydelige investeringskostnadene som må til, bare gir et fremførbart 

underskudd. Annerledes kan det stille seg dersom staten er med på å betale for investeringene som må 

til.» 

Havbruk til havs gruppen i Norsk Industri70 mener at «HTH på mange måter er mer sammenlignbart 

med petroleumsindustri enn konvensjonelt havbruk.» I samme høringssvar påpekes at «havbruk til 

havs i stor grad forventes finansiert av selskap som driver kystnært oppdrett og en grunnrenteskatt for 

kystnært havbruk vil svekke disse selskapenes investeringsmuligheter og vil dermed kunne bremse 

utviklingen av havbruk til havs». De anfører at en grunnrenteskatt må gjelde fra start, der staten fra 

første stund tar en reell økonomisk risiko på linje med selskapene og deres investorer. Det samme 

 
67 Høringssvar fra Energigass Norge, Regjeringen.no 
68 Høringssvar fra Norges Miljøvernforbund, Regjeringen.no 
69 Høringssvar fra Advokatforeningen, Regjeringen.no 
70 Høringssvar fra Havbruk til Havs Gruppen i Norsk Industri, Regjeringen.no 
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=371b1cae-fee3-4c91-b9d6-6181c2892bdc
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skriver SalMar AKER Ocean71 som samtidig påpeker at regjeringens forslag «ikke vil virke nøytralt 

og dermed vil påvirke investeringsbeslutninger negativt for havbruk til havs». 

En annen problemstilling som løftes er presedensen som settes rundt innføring av grunnrenteskatt, og 

konsekvensen det kan ha for nye næringer i startfasen. Redusert fremtidig oppside, uten 

risikoreduksjon i oppstartsfasen, senker investeringsviljen inn mot andre mulige fremtidsnæringer. 

Torskenettverket72 skriver: 

«Torskenettverket er bekymret for forslaget til grunnrentebeskatning på oppdrett av laks og ørret selv 

om vi som aktører innenfor torsk i første omgang ikke er direkte berørt. 

Slik forslaget er formulert nå, vil staten ikke være med å ta investeringskostnadene og risiko i 

oppbyggingen av den kommersielle matfiskproduksjonen, men innføre grunnrenteskatt dersom man 

senere oppnår lønnsomhet. I en oppstartsfase vil de fleste næringer og bedrifter investere tungt, og 

være avhengig av ekstern kapital. Det betyr at dersom staten skal høste en fremtidig grunnrenteskatt, 

må staten også være med å ta deler av investeringene og risiko i en oppbyggingsfase. Slik er ikke 

forslaget utformet i dag.» 

 

Høringssvar som støtter regjeringens forslag 
Totalt er 25 av de 333 vurderte høringssvarene overordnet positive til regjeringas foreslåtte 

skatteforslag, der kommuner, arbeidstakerorganisasjoner og politiske parti utgjør 19 av disse. 

Arbeidstakerorganisasjonen Parat73 støtter skatteforslaget, og peker særlig på at grunnrenteskattens i 

utgangspunktet er nøytrale som et viktig poeng: 

«For havbruksnæringen har staten delt ut konsesjoner til selskaper som eksempelvis bedriver 

fiskeoppdrett. Dette har over flere tiår gitt svært god avkastning. […]  

Parat mener grunnrenteskatt er et godt skatteobjekt da den ikke har såkalte vridningseffekter eller 

skadeeffekter i økonomien da det er en skatt som kun belaster grunnrenten. […] 

Parat er positiv til at man i høringsnotatet også åpner for å vurdere tilsvarende grunnrenteskatt på 

andre typer tillatelser og fiskeslag på et senere tidspunkt.» 

Sosialistisk Venstreparti i Senja74 kommune leverer et av høringssvarene som tydeligst støtter 

regjeringens skatteforslag, og er et av seks høringssvar som er uenige i at innføringen av skatten bør 

utsettes: «Det er sunn og god logikk når AP/Sp-regjeringa nå foreslår at oppdrettsnæringa skal betale 

slik leie, grunnrenteskatt, for bruk av våre fjorder, sund og havområder. Saksforholdene rundt dette 

er utreda i faglig og vitenskapelig bredde i rapport NOU 2019: Skattlegging av havbruksvirksomhet. 

Med bakgrunn i dette arbeidet fra havbruksskatteutvalget og innspill fra pågående høringsrunde, 

synes tyngden av argumenter og vurderinger å komme på plass. Det er dermed ikke nødvendig å 

utsette innføring av grunnrenteskatten.» 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS75 mener videre at skatten vil bidra til å holde 

verdiskapningen fra næringen innenfor landes grenser: 

«Forslaget slik det foreligger er rettet mot de største aktørene, og vil bidra til å motvirke at overskudd 

sendes ut av landet.» 

 
71 Høringssvar fra SalMar Aker Ocean AS, Regjeringen.no 
72 Høringssvar fra Torskenettverket, Regjeringen.no 
73 Høringssvar fra Parat, Regjeringen.no 
74 Høringssvar fra Sosialistisk Venstreparti i Senja kommune, Regjeringen.no 
75 Høringssvar fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS, Regjeringen.no  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=cd12dadb-f09f-4ccf-837d-219dcbb702fb
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=edaf9fa0-34ef-4a0f-b2c6-c8f19cea5006
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=e17099e6-8eee-4a8f-8e51-4c08a0e91e48
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=eb60902e-7ff8-4002-b848-c1c9eacd8063
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=262a2dae-9ad4-47e0-af5f-a10b82619bc6
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Felles for de fleste av høringssvarene i denne kategorien er at de er relativt sett kortere enn 

gjennomsnittet. De aller fleste poengterer at de er prinsipielt for grunnrenteskatt samtidig som de har 

noen merknader rundt viktige hensyn for at skatten skal fungere godt. Hammerfest kommune76 

poengterer eksempelvis viktigheten av gode prosesser og dialog i det videre arbeidet:  

«Hammerfest kommunestyre er positiv til at kommunene og staten bør få en rettferdig og større andel 

av det som skapes ved utnyttelse av fellesskapets naturressurser slik som det i dag er fra petroleums- 

og kraftnæringen. […] Innretninga av ordningen må derimot gjennomgås nøye og det må være gode 

prosesser sammen med næringen, leverandørindustri og andre berørte aktører som kommunene.» 

 

Alternative løsninger 
Enkelte av høringssvarene fremmer konkrete forslag til alternative løsninger for å innhente grunnrente 

fra havbruksnæringen. Svært mange mener en økt produksjonsavgift vil være et godt midlertidig tiltak 

i kombinasjon med at innføringen av skatten utsettes til den er ferdigbehandlet i Stortinget. Enkelte 

mener også at dette vil være en godt alternativ på sikt. Dette trekkes frem som en videreføring av 

dagens modell for innhenting av grunnrente (salg av nye tillatelser på auksjon kombinert med 

produksjonsavgift) vedtatt av et bredt politisk flertall på Stortinget i 2020. 

En rekke høringsinstanser, deriblant flere kommuner, næringsaktører og bransjeorganisasjonen 

Sjømat Norge77 og Sjømatbedriftene78, peker på modellen som gjelder på Færøyene og Island som et 

godt alternativ til regjeringens forslag, men som må utredes nærmere, regionaliseres og tilpasses 

norske forhold.  

Det er også foreslått alternativ om auksjoner av tidsbegrensede konsesjoner som mekanisme for 

innhenting av grunnrenteskatten, der eksempelvis professor Endre Stavang79 ved UiO peker på at 

dette vil være en god løsning, gjerne i kombinasjon med en grunnrenteskatt med moderat sats. 

Et annet alternativ presentert av Sjømat Norge80 er en variant av finansskatten, tilpasset 

havbruksnæringen, der man ganske enkelt øker skattesatsen på alminnelig inntekt (ordinær 

selskapsbeskatning) for havbruksselskaper.  

  

 
76 Høringssvar fra Hammerfest kommune, Regjeringen.no 
77 Høringssvar fra Sjømat Norge, Regjeringen.no 
78 Høringssvar fra Sjømatbedriftene, Regjeringen.no 
79 Høringssvar fra Endre Stavang, Regjeringen.no 
80 Høringssvar fra Sjømat Norge, Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=1bf82e9a-2a9d-48d5-b842-5c87214b3048
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=89f598a2-2bea-4b98-b304-affd53630938
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=aba700ab-ef31-4ca5-adae-4f477c8cfd1e
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=3cef161a-ba1f-4bcb-b822-08538a722c96
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/Download/?vedleggId=89f598a2-2bea-4b98-b304-affd53630938
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Utvalgte nøkkelpunkter 
 

For hvert enkelt høringssvar har vi vurdert hvordan de stiller seg til ulike deler av skatteforslaget, 

noen som danner grunnlaget for enkel statistikk. Relevante nøkkelpunkter er formulert som 

undernevnte påstander. I klassifiseringen tar vi forbehold om at ulike aktører faktisk kan ha noe 

avvikende meninger til det som presenteres og vært tydelig på dette i andre fora, ettersom vi kun har 

tatt hensyn til aktørens høringssvar. Det må også påregnes noe usikkerhet knyttet til leserens skjønn. 

Likevel mener vi statistikken bør være representativ for de ulike høringsinstansene. 

Nøkkelpunkter: 

1. I sum er regjeringens forslag til grunnrenteskatt godt  

2. Det er prinsipielt grunnlag for grunnrente i havbruk  

3. Skatteforslaget gir en nøytral skatt    

4. Innføring av skatten bør utsettes     

5. Prosessen rundt skatteforslaget har vært dårlig   

6. Den foreslåtte skattesatsen er for høy    

7. Det er behov for ytterligere konsekvensutredning 

8. Forslaget har svekket tilliten til norske rammebetingelser og investeringer  

9. Forslaget svekker næringas kapitaltilgang  

10. Forslaget svekker andre næringers kapitaltilgang  

11. Normpris-tilnærmingen er problematisk  

12. Forslaget har negative ringvirkninger på lokalmiljøet 

13. Grunnrenteskatten bør ha et betydelig bunnfradrag  

Påstandene klassifiseres etter følgende kategorier: 

Enig Uenig Både og Uspesifisert 
Høringsinstansen er i det 

store og hele enig i 

påstanden. 

Høringsinstansen er i det 

store og hele uenig i 

påstanden. 

Høringsinstansen adresserer 

problem-stillingen og løfter 

både for og motargumenter 

på en måte som gjør at den 

hverken kan sies å være 

klart i for eller imot. 

Høringsinstansen adresserer 

ikke problemstillingen 

konkret eller det kommer 

ikke tydelig frem hvilket 

synspunkt den har på 

påstanden. 

 

 
 

«I sum er regjeringens forslag til grunnrenteskatt godt»  
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«Det er prinsipielt grunnlag for grunnrente i havbruk»  

 

«Skatteforslaget gir en nøytral skatt» 

 

«Innføring av skatten bør utsettes» 
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«Prosessen rundt skatteforslaget har vært dårlig» 

 

 

«Den foreslåtte skattesatsen er for høy» 

 

 

«Det er behov for ytterligere konsekvensutredning» 
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«Forslaget har svekket tilliten til norske rammebetingelser» 

 

«Forslaget svekker næringens kapitaltilgang» 

 

«Forslaget svekker andre næringers kapitaltilgang» 
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«Normpristilnærmingen er problematisk» 

 

«Forslaget har negative ringvirkninger for lokalmiljøet» 

 

«Grunnrenteskatten bør ha et betydelig bunnfradrag» 
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Vedlegg 1: Nøkkelpunkter for Trøndelag 
 

For hvert enkelt høringssvar har vi vurdert hvordan de stiller seg til ulike deler av skatteforslaget, 

noen som danner grunnlaget for enkel statistikk. Relevante nøkkelpunkter er formulert som påstander. 

I klassifiseringen tar vi forbehold om at ulike aktører faktisk kan ha noe avvikende meninger til det 

som presenteres og vært tydelig på dette i andre fora, ettersom vi kun har tatt hensyn til aktørens 

høringssvar. Det må også påregnes noe usikkerhet knyttet til leserens skjønn. Likevel mener vi 

statistikken bør være representativ for de ulike høringsinstansene. 

 

Påstandene klassifiseres etter følgende kategorier: 

Enig Uenig Både og Uspesifisert 
Høringsinstansen er i det 

store og hele enig i 

påstanden. 

Høringsinstansen er i det 

store og hele uenig i 

påstanden. 

Høringsinstansen adresserer 

problem-stillingen og løfter 

både for og motargumenter 

på en måte som gjør at den 

hverken kan sies å være 

klart i for eller imot. 

Høringsinstansen adresserer 

ikke problemstillingen 

konkret eller det kommer 

ikke tydelig frem hvilket 

synspunkt den har på 

påstanden. 

 

 

 

 

 

«I sum er regjeringens forslag til grunnrenteskatt godt» 
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«Det er prinsipielt grunnlag for grunnrente i havbruk»  

 

«Skatteforslaget gir en nøytral skatt» 

 

«Innføring av skatten bør utsettes» 

 
«Prosessen rundt skatteforslaget har vært dårlig» 
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«Den foreslåtte skattesatsen er for høy» 

 

«Det er behov for ytterligere konsekvensutredning» 

 

«Forslaget har svekket tilliten til norske rammebetingelser» 

 

«Forslaget svekker næringens kapitaltilgang» 
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«Forslaget svekker andre næringers kapitaltilgang» 

 

«Normpristilnærmingen er problematisk» 

 

«Forslaget har negative ringvirkninger for lokalmiljøet» 

 

«Grunnrenteskatten bør ha et betydelig bunnfradrag» 

 



Vedlegg 2: Oppsummering av høringssvar Trøndelag

Høringsinstans Aktør (Link) Holdning Fylke Kort oppsummert

Annen frivillig 

organisasjon

Flatanger Idrettslag Negativ Trøndelag  Flatanger Idrettslag peker på frafall av avgjørende støtte fra havbruksnæringen og betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet dersom skatten innføres.

Annen frivillig 

organisasjon

Frøya Idrettslag Negativ Trøndelag  Frøya Idrettslag er bekymret for avgjørende støtte fra næringslivet vil frafalle grunnet skatteforslaget. 

"Som leder av Frøya Idrettslag har vi i min periode mottatt flere millioner kroner i faste sponsorinntekter, men også som enkeltvise bidrag i forbindelse med 

bygging av idrettsanlegg eller anskaffelser av dyrt men nødvendig utstyr.

Med bakgrunn i dette er det med bekymring at vi ser at våre lokale bidragsytere kansellerer avtaler og skrinlegger planer for investeringer og utbygginger.

...

Det er viktig at man også tenker på denne delen av samfunnet (frivilligheten) når man gjør konsekvensutredninger rundt innføringer av grunnrenteskatt på en 

næring som legger til rette for vekst på kysten.

Vi er avhengige av næringslivet og næringslivet trenger også oss."

Annen frivillig 

organisasjon

Hitra Fotballklubb Negativ Trøndelag  Hitra fotballklubb peker på viktigheten av sponsorinntekter og er bekymret for effekten av skatteforslaget: 

"Vi frykter at innføring av grunnrenteskatt vil føre til at mange av våre sponsorer vil måtte kutte utgifter, og at vi som fotballklubb vil miste viktige 

sponsorinntekter og særs viktig inntektskilder. Idretten på Hitra og i øyregionen vil uten næringslivet være vanskeligere å

drive for frivilligheten fordi inntektene reduseres. Hvis inntektene reduseres, vil også aktiviteten reduseres eller prisen for å være med for den enkelte økes. "

Annen frivillig 

organisasjon

Midsund Idrettslag Negativ Trøndelag  Midsund Idrettslag er bekymret for effekten skatten vil kunne ha på sponsorinntekter.

Annen offentlig etat Nord-Trøndelag Havn 

Rørvik IKS

Negativ Trøndelag  Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener 

at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Manglende 

konsekvensutredninger av foreslåtte brå endringer med tilbakevirkende kraft for vår kanskje viktigste kystnæring, har skapt stor usikkerhet blant ansatte i vårt og 

mange andre selskaper.

Som næringsdrivende opplever vi forslaget om at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at 

kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk tas inn som fratrekk.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

NCE Aquatech Cluster Negativ Trøndelag  Forslaget til grunnrentebeskatning vil redusere tilgangen på kapital i bransjen og i så måte redusere innovasjonsevnen. I skrivende stund har allerede forslaget fått 

store konsekvenser for norsk leverandørindustri og allerede kansellerte investeringer har redusert innovasjonsevnen for den samledeoppdrettsnæringen i Norge.

Fra NCE Aquatech bes det derfor om at Regjeringen foretar en helhetlig vurdering av hva grunnrentebeskatningen betyr for den samlede verdikjeden for 

oppdrett av laks og ørret, inkludert tilhørende leverandørindustri. Da særlig hvordan forslaget reduserer tilgangen på kapital og dertilhørende reduksjon av 

innovasjonsmuligheter i Norge, og hvordan dette truer Norges globalt ledende posisjon som innovatør og leverandør til den globale havbruksnæringen.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Flatanger 

Næringsforum

Negativ Trøndelag  Flatanger Næringsforum er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Frøya Næringsforum Negativ Trøndelag  Hitra og Frøya næringsforum slutter seg begge fullt til NFKK sin uttalelse. De kritiserer at man bruker samme betraktninger for havbruk som I olje og gass, 

peker på vesentlige konsekvenser for lokalt næringsliv og lokalmiljø og anbefaler I likhet med Næringsalliansen Trøndelag:

- Høringsfristen forlenges, og fremtidig modell for beskatning av havbruket i Norge

vurderes sammen med innstillingen i skatteutvalget.

- Evnt ny skattemodell IKKE gis tilbakevirkende kraft, og ikke tres i kraft før tidligst

1.1.2024.

- Regjeringen etablerer dialog med partene i arbeidslivet som sikrer næringens

lønnsomhet og utviklingskraft i Norge.

- Særbeskatning av havbruk må såfremt det er nødvendig baseres seg på den

modellen det var politisk enighet om i 2020, med auksjon på nye tillatelser,

kombinert med produksjonsavgift.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Global Aquaculture 

Tech HUB

Negativ Trøndelag  - GATH mener forslaget til grunnrentebeskatning bør skrotes.

- Innretningen på grunnrenteskatten og konsekvenser må tilstrekkelig utredes.

- Endringer av dagens skatteordning må være tverrpolitisk forankret, ikke bare

rikspolitisk, men også distriktspolitisk (kystpolitisk).

- For å unngå for høyt skattetrykk må man se innretning av grunnrente i sammenheng

med formueskatt på arbeidende kapital.

- Verdsetting av konsesjonene må endres slik at ikke private investorer (familieselskap)

får høyere formuesverdi enn børsnoterte selskap.

- Endringer i dagens skatteordning må være nøytral og ikke påvirke den

virksomhetenes konkurransekraft.

- Skatten bør ha insentiver som gjør det attraktivt å øke bearbeidingsgraden og

videreforedlingen i Norge. En slik ordning vil bidra til økt verdiskapning, økt

sysselsetting, økt skatteinngang og økt bærekraft.

- Ordningen bør ha insentiver til økt satsing på ny og miljørettet oppdrettsteknologi,

herunder satsing på oppdrett med lukket teknologi. Regjeringen bør legge til rette for

en konverteringsordning der 1 åpen ordinær konsesjon kan byttes i 3 lukkede

miljøkonsesjoner.

- GATH er imot bruken av normpris og mener faktiske inntekter / kostnader må ligge til

grunn ved beskatning.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Namdalskysten 

Næringsforening

Negativ Trøndelag  Namdalskysten Næringsforening er sterkt kritiske til skatteforslaget. De viser blant annet til funnene i rapporten "Lakseskattens utfordringer". De er også 

tydelige på at de mener havbruksnæringa allerede betaler grunnrente. De anbefaler særlig:

- Modellen må ses i sammenheng med skatteutvalget (des 2022) og havbruksutvalget (mars 2023)

- Kan ikke ha tilbakevirkende kraft, og innføring bør utsettes

- Etablere god dialog mellom regjeringen, næøringslivet og partigruppene på Stortinget

- Sørge for bred politisk forankring

- Foreløpig bør man basere seg på modellen med bred politisk enighet fra 2020 med auksjoner og produksjonsavgift

- Det er foreslått et skyhøyt nivå som må revurderes

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Næringsalliansen for 

Trøndelag

Negativ Trøndelag  Næringsalliansen Trøndelag representerer en rekke regionale næringsforeninger med tilsammen 5000 medlemsbedrifter. De viser innledningsvis til de mulige 

konsekvensene av skatteforslaget presentert I rapporten "Lakseskattens utfordringer". Næringsalliansen for Trøndelag anbefaler at:

- Høringsfristen forlenges, og fremtidig modell for beskatning av havbruket i Norge vurderes sammen med innstillingen fra skatteutvalget (desember 2022) og 

havbruksutvalget (mars 2023).

- Eventuell ny skattemodell ikke gis tilbakevirkende kraft og innføres ikke før den er behandlet i Stortinget, tidligst 1.1.2024.

-  Regjeringen etablerer dialog med partene i arbeidslivet og partigruppene på Stortinget med sikte på å oppnå bred enighet om en modell og et nivå som sikrer 

næringens lønnsomhet og utviklingskraft i Norge.

- En fremtidig skattemodell som har bred politisk forankring gir næringen stabile og forutsigbare skattevilkår.

- Inntil bred enighet om en eventuell ny modell, bør særbeskatningen av havbruk baseres på modellen det var politisk enighet om i 2020, med auksjon på nye 

tillatelser, kombinert med produksjonsavgift. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=cab28f8c-7d04-41bc-a6c0-ae5c650a27c1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=e01ab46a-b111-4cdb-b5c6-17fc10c1f738
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=8c059bbd-ff3e-4377-bc38-49a1eb62e03c
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=7a1f606a-1c30-4a52-8d52-a31acb21efe1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=7568328e-53a0-44ad-931f-81afe7633075
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=7568328e-53a0-44ad-931f-81afe7633075
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=eb4261d0-f45b-4b12-b75c-8e4a05d3dbb1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=950b4338-e792-406a-b7ed-e23269112755
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=950b4338-e792-406a-b7ed-e23269112755
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=e964a59a-7484-4773-9010-89b93fc26424
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=0c33343a-eb54-497f-983e-bdc48f346bb8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=0c33343a-eb54-497f-983e-bdc48f346bb8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=98db50b4-a1c8-4664-8996-50eccca8f338
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=98db50b4-a1c8-4664-8996-50eccca8f338
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=9a11922f-1fcc-4a6e-b61d-af309b9b9ba7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=9a11922f-1fcc-4a6e-b61d-af309b9b9ba7


Bruker- og 

interesseorganisasjon

Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen

Negativ Trøndelag  Næringsforeningen i Trondehimsregionen anbefaler:

- Høringsfristen forlenges, og fremtidig modell for beskatning av havbruket i Norge vurderes sammen med innstillingen fra skatteutvalget (desember 2022) og 

havbruksutvalget (mars 2023).

- Eventuell ny skattemodell ikke gis tilbakevirkende kraft og innføres ikke før den er behandlet i Stortinget, tidligst 1.1.2024.

-  Regjeringen etablerer dialog med partene i arbeidslivet og partigruppene på Stortinget med sikte på å oppnå bred enighet om en modell og et nivå som sikrer 

næringens lønnsomhet og utviklingskraft i Norge.

- En fremtidig skattemodell som har bred politisk forankring gir næringen stabile og forutsigbare skattevilkår.

- Inntil bred enighet om en eventuell ny modell, bør særbeskatningen av havbruk baseres på modellen det var politisk enighet om i 2020, med auksjon på nye 

tillatelser, kombinert med produksjonsavgift. 

Fylkeskommune Trøndelag 

fylkeskommune

Negativ Trøndelag  Fylkestinget i Trøndelag mener at havbruksnæringen benytter seg av en begrenset fellesressurs som reguleres av konsesjoner, og dermed kan få ekstraordinær 

avkastning, noe som gjør næringen i stand til å betale grunnrente, slik den er definert. Fylkestinget kan imidlertid ikke støtte forslaget om grunnrenteskatt slik det 

foreslås. De mener at en slik skatt må innføres på en måte som sikrer forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene og fremmer bearbeiding av laks i Norge. 

Fylkestinget foreslår at modellen som Færøyene har innført for å innkreve grunnrente også vurderes og utredes før den sendes til Stortinget. Fylkestinget mener 

også at innføringen av skatten bør utsettes til etter at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget, og peker på at det har kommet innspill om at det 

beregnede provenyet for 2024 kan dekkes gjennom en midlertidig økning av produksjonsavgiften. 

Dersom normprismodellen likevel innføres, mener Fylkestinget at den ikke bør være basert på Nasdaq-priser, men på faktiske priser. De mener også at den 

samlede skattebyrden for næringen må grundig vurderes. De anbefaler også en variert struktur i oppdrettsnæringen med en kombinasjon av store og små 

bedrifter, gjennom økt bunnfradrag.

Kommune A - Frøya kommune Negativ Trøndelag  Frøya kommunestyre er negative til innføringen av grunnrenteskatt på havbruk og bekymret for hvordan dette vil påvirke vertskommunene og næringslivet. De 

peker på at Finansdepartementet har brukt en sjablongmodell fra olje- og energinæringen, som ikke tar hensyn til biologiske råvarer og den utfordrende 

produksjonskjeden i havbruksnæringen. De mener forslaget rammer investeringer i hele verdikjeden og avledet virksomhet - det store industrielle økosystemet 

med havbruk som den viktigste kapitalkilden - og følgelig at det er "kystens livsnerve" som står på spill. De mener også prosessen bærer preg av at miljøer i 

hovedstaden fremmer forslag som primært rammer lokalsamfunn, men uten dialog med kyst-Norge selv. Videre er de særlig bekymret for at forslaget vil gjøre 

det mindre attraktivt for ungdom å bli boende eller flytte til utkantdistriktene. 

Kommune Flatanger kommune Negativ Trøndelag  Flatanger kommunestyre mener at skatten kan føre til negative samfunnsmessige gevinster, og at den vil svekke havbruksnæringens innovasjonskraft og 

kapitaltilgang. De er også bekymret for at skatten kan føre til en tap av konkurransekraft sammenlignet med andre havbruksnasjoner.

Kommune Heim kommune Uspesifisert Trøndelag  Heim kommune er prinsipielt positive til grunnrenteskatt i havbruk, men de bekymrer seg for datoen for innføringen og beregningsgrunnlaget for beskatningen. 

De ønsker en utsettelse av innføringen til etter vurderingen av høringsinnspillene, og tror at dette vil bli oppfattet som mer fornuftig. Videre ber de regjeringen 

vurdere det totale skattetrykket. De fremhever også at Heim kommune er en betydelig havbrukskommune med industri som er knyttet til underleveranser til 

havbruksnæringen, og at de er bekymret for konsekvensene av skatten for disse underleverandørene. 

Kommune Hitra kommune Negativ Trøndelag  Hitra er sterkt imot forslaget som det foreligger og peker på en slik skatt må utformes i dialog med næringen og vertskommunene. Følgelig mener de at 

innføringen må utsettes slik at man kan se på en innretning som ikke er til hinder for vekst og innovasjon. De støtter videre uttalelsen til NFKK.

Kommune Leka kommune Negativ Trøndelag  Leka er bekymret for at de negative ringvirkningene fra den foreslåtte skatten over tid vil overstige verdien av økt proveny. De trekker særlig frem at næringens 

verdiskapning I stor grad har blitt reinvestert I innovasjon, styrking av egern næring og etablering av ny annen aktivitet i lokalmiljøet. En økt skattlegging vil 

sannsynligvis medføre tilsvarende mindre kapital til slik utvikling. Leka er tydelige på at de mener høringsnotatet som foreligger er et for spinkelt underlag for en 

slik omfattende endring av beskattningen for havbruksnæringen.

Kommune Nærøysund Kommune Negativ Trøndelag  Nærøysund er en av Norges største havbrukskommuner, og næringen er svært viktig for lokal verdiskapning. De er bekymret for at negative ringvirkninger fra 

skattefdorslaget vil overgå verdien av økt skatteproveny. De mener en eventuell innføring må vente til etter endelig forslag er vedtatt i Stortinget, og at en god 

prosess og tilhørende konsekvensutredning sikrer grunnlag for videre investeringer og utvikling. Totalt skattetrykk er viktig å balansere. De små aktørene må 

skjermes i større grad, og derfor må bunnfradraget økes. Innførigen må heller ikke gå på bekostning av en videre bærekraftig utvikling og satsning på FoU. De 

slutter seg videre til NFKK sine uttalelser.

Kommune Osen kommune Negativ Trøndelag  Osen kommune stiller seg bak høringssvaret fra Nettverk for Fjord og Kystkommuner

Kommune Ørland kommune Negativ Trøndelag  Forslaget om grunnrenteskatt bør ytterligere utredes og innrettes slik at det ivaretar næringens muligheter og vilje til en langsiktig utvikling og vekst i Norske 

havbrukskommuner. . Fordelingsmodell for grunnrenteskatt må forbeholdes de kommuner som er vertskap for havbruk, slik at disse sikres tilstrekkelige og 

langsiktige inntekter for at de skal kunne tilrettelegge for fremtidig vekst innen havbruksnæringen

Politisk parti Flatanger FrP Negativ Trøndelag  Flatanger FrP støtter ikke regjeringens forslag om innføring av grunnrenteskatt på 

havbruk. Flatanger FrP mener at en eventuell grunnrenteskatt for havbruksnæringen må utredes langt bedre. Vår region kommer til å føle redusert kapitaltilgang i 

havbruksnæringen på kroppen. Vi er avhengige av et skattesystem som ivaretar mangfold og privat lokalt eierskap, og som sikrer langsiktige og forutsigbare 

rammevilkår. I dette ligger å gjøre en totalvurdering av skattesatsen næringa ilegges med alle de foreslåtte skatteøkningene. En ny skattemodell bør ikke gis 

tilbakevirkende kraft, men innføres etter at den er behandlet i stortinget tidligst 1.1.2024. På denne måten får man en bredere og mer forutsigbar prosess for de 

bedrifter og lokalsamfunn som rammes.

Politisk parti Flatanger SV Positiv Trøndelag  Flatanger SV støtter prinsippet om en grunnrenteskatt på havbruk. Det er viktig at regjeringa kan justere sine retningslinjer med bakgrunn i høringene slik at 

grunnrenteskatten, som innføres fra 01.01.2023, kan bidra positivt til både skattefellesskapet og til forutsigbare rammer for oppdrettsnæringa. 

Politisk parti Frøya Arbeiderparti Negativ Trøndelag  Frøya Ap støtter fullt ut Trøndelag fylkeskommune sitt høringssvar, og ber samtidig om at trepartssamarbeidet blir gjenopprettet, og at det legges vekt på en god 

og demokratisk prosess.

Fylkestinget i Trøndelag mener at havbruksnæringen benytter seg av en begrenset fellesressurs som reguleres av konsesjoner, og dermed kan få ekstraordinær 

avkastning, noe som gjør næringen i stand til å betale grunnrente, slik den er definert. Fylkestinget kan imidlertid ikke støtte forslaget om grunnrenteskatt slik det 

foreslås. De mener at en slik skatt må innføres på en måte som sikrer forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene og fremmer bearbeiding av laks i Norge. 

Fylkestinget foreslår at modellen som Færøyene har innført for å innkreve grunnrente også vurderes og utredes før den sendes til Stortinget. Fylkestinget mener 

også at innføringen av skatten bør utsettes til etter at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget, og peker på at det har kommet innspill om at det 

beregnede provenyet for 2024 kan dekkes gjennom en midlertidig økning av produksjonsavgiften. 

Dersom normprismodellen likevel innføres, mener Fylkestinget at den ikke bør være basert på Nasdaq-priser, men på faktiske priser. De mener også at den 

samlede skattebyrden for næringen må grundig vurderes. De anbefaler også en variert struktur i oppdrettsnæringen med en kombinasjon av store og små 

bedrifter, gjennom økt bunnfradrag.

Politisk parti Nærøysund FrP Negativ Trøndelag  Nærøysund FrP er imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen i Norge. Dersom skatten likevel skal innføres, vil en utsettelse sikre en bred og 

forutsigbar prosess i forkant av endringene, slik det er tradisjon for i Norge.  Bunnfradraget bør minst tredobles.  Det er viktig at alle investeringer blir 

fradragsberettiget i sin helhet. 

Politisk parti Nærøysund og Leka 

Venstre

Negativ Trøndelag  Bærekraftig vekst må prioriteres opp og kompleksiteten i beskatningen må forenkles for å oppnå den utviklingen alle ønsker innen norsk oppdrettsnæring. Gode 

og nye arbeidsplasser betyr mer for kystkommune enn noen ekstra kroner i kommunekassen. Sterke argumenter tilsier at forslaget om grunnrenteskatt ikke kan 

innføres slik som foreslått. For å sikre utvikling av Norges nest største eksportnæring må det etableres en bred politisk enighet som gir gode og forutsigbare 

rammebetingelser for utvikling.

Politisk parti Nærøysund Senterparti Negativ Trøndelag  "Nærøysund Senterparti sier NEI til regjeringens grunnrenteforslag!"

Det Nærøysund Senterparti er en sterk motstander av er når grunnrentebeskatningen og de prinsipper som legges til grunn for havbruksnæringa, ikke avstemmes 

med andre skatter og avgifter som samtidig innføres/økes for næringen, slik at det totale skattetrykket nå står i fare for å kvele videre utvikling av arbeidsplasser 

og verdiskaping i ei eksport- og distriktsnæring vi er så avhengig av langs hele kysten.

Vi er også grunnleggende uenig i at man i dette grunnrenteforslaget ikke hensyntar at havbruksnæringa er ei stor og lang verdikjede.

Det beste i denne situasjonen er å gå tilbake til det brede kompromisset man nylig hadde i Stortinget, at man krever inn økt grunnrente i en kombinasjon av 

konsesjonsauksjoner og produksjonsavgift.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=2a4377b0-88b4-41ed-a32d-400af85ddc0b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=2a4377b0-88b4-41ed-a32d-400af85ddc0b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=5bdbc517-e34f-4fee-818c-f20cef803956
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=5bdbc517-e34f-4fee-818c-f20cef803956
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=2d794a07-b502-4934-963b-ae97fc1bfd14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=a9833217-1f8f-4d06-979f-5ed157b8cfb9
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=e6bed91c-9b05-4456-8fba-76262bb4c2e1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=bd9521f2-5d38-41b1-92d4-1153fb5027af
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=52fd0070-b1e1-47fd-bd07-ab434ef68d78
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=f5cad482-2bc5-40cf-b88e-ac57b213e039
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c3d64ecf-4d14-4d8d-889b-76597e083fbe
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=b6e5d85d-fd74-432e-b468-d14d8c920ce2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=e82dd1db-6028-4728-aab6-1fab064ed72d
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=18eb5f8c-ed7f-4225-9ecf-89178eedb734
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=94483b44-bce1-482c-8f00-00ab6a65ba8f
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=88008bc9-1be8-4046-984a-540653791289
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c1af54cf-5957-478e-b859-7c58fe068f1b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c1af54cf-5957-478e-b859-7c58fe068f1b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=4f16594c-4fe5-47c9-a0ae-99340f1d9959


Politisk parti Trøndelag Senterparti Negativ Trøndelag  Trøndelag Senterparti mener videre at å innføre en skatt ingen kjenner innretningen av fra 1. januar - tre dager før høringsfristen, og flere måneder før endelig 

vedtak er uforutsigbart og skaper usikkerhet. Den foreslåtte normprismodellen må endres. Trøndelag Senterparti er opptatt av at den samlede skattebelastningen 

for næringen blir grundig vurdert.  Bunnfradraget må betydelig opp skal de minste selskapene bli skjerma. Trøndelag Senterparti mener det er viktig at flere 

investeringer blir fradragsberettiget i sin 

helhet. Trøndelag Senterparti mener at kommunene spesielt må sikres enda mer stabile og 

forutsigbare inntekter.

Politisk parti Trøndelag Venstre Negativ Trøndelag  Skrevet av 1. vara til Stortinget for Venstre, Guro Holm Skillingstad

Trygge og framtidsrettede arbeidsplasser tiltrekker seg ungdom, og betyr mer enn noen ekstra kroner i kommunekassa.

Forkjemperne for grunnrenteskatt argumenterer med at oppdretterne benytter våre felles ressurser, og derfor må skattlegges hardere for dette. Hele premisset i 

dette er at oppdretterne er en byrde for de mange samfunnene rundt merdene. Debatten har derimot vist at folk blir gradvis mer positive til grunnrente jo lengre 

unna merda de kommer.

Privat virksomhet Trønderelement AS Negativ Trøndelag  Trønderelement AS er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet CNRM AS Uspesifisert Trøndelag  CNRM er prinsipielt for grunnrente, men mener man bør skille på hvilke næringer som høster av naturen, og hvilke som produserer i naturen med ytterligere 

innsatsfaktorer. De mener også at man må se an skattenivå i forhold til næringens mulighet for videre vekst.

Privat virksomhet Emilsen Fisk AS Negativ Trøndelag  Emilsen Fisk er prinsipielt imot forslaget om grunnrentebeskatning av havbruksnæringen.

- Totalbeskatning av næringen blir for høy og vil være konkurransevridende. Norges 

konkurransefortrinn i form av naturgitte gode forhold for produksjon av laks beskattes i hjel.

- NFDs målsetning om økt bearbeiding innad i landet vil være umulig å oppnå med regjeringens forslag om grunnrenteskatt basert på normpris.

- Bunnfradraget på 4000/5000 tonn mtb må økes. Fiskeridirektoratets omregningsfaktor for snittet kapasitetsutnyttelse må legges til grunn for fradrag

Privat virksomhet Flatanger Settefisk AS Negativ Trøndelag  Flatanger Settefisk mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De mener 

deres betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker dårlig 

prosess og behv for konsekvensutredning. De støtter heving av bunnfradraget.

Privat virksomhet Folla Bil & Båt as Negativ Trøndelag  Folla Bil & Båt mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De mener 

deres betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker dårlig 

prosess og behv for konsekvensutredning. De støtter heving av bunnfradraget.

Privat virksomhet Folla Elektro AS Negativ Trøndelag  Folla Elektro mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De mener deres 

betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker dårlig prosess og 

behov for konsekvensutredning. De mener en slik skattepolitikk vil bidra til økt sentralisering, ettersom man slår beina under de småsamfunnene som faktisk 

klarer å stå i mot kreftene som presser folk inn mot sentrum.

Privat virksomhet Folla Maritime 

Service AS

Negativ Trøndelag  Folla Maritime Service mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De 

mener deres betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker 

dårlig prosess og behov for konsekvensutredning. 

Privat virksomhet Metro-Opus AS Negativ Trøndelag  Metro-Opus går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Spesielt vil dette gå utover grønn omstilling. 

Som næringsdrivende opplever vi forslaget om at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at 

kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk tas inn som fratrekk. Vi ønsker å øke bunnfradraget. Vi frykter for framtida til våre ansatte.

Privat virksomhet Måsøval AS Negativ Trøndelag  1. Vi mener det ikke er grunnlag for grunnrenteskatt i havbruk slik vi har det for eksempel i petroleumsnæringen. 

2. Vi er en konkurranseutsatt næring som låner og betaler for areal av felleskapet i dag. Forslaget medfører en dramatisk og alvorlig omveltning av 

havbruksnæringens rammebetingelser. 

3. Måsøval mener at forslaget er et resultat av svakt faglig arbeid og at regjeringens fremgangsmåte i saken er kritikkverdig. 

4. Måsøval mener at næringen kan bidra mer til fellesskapet, men slikt bidrag må utredes og innrettes slik at næringens behov for forutberegnelighet og 

innrettelsesmulighet blir ivaretatt.  

Privat virksomhet Namdal Rensefisk AS Negativ Trøndelag  Namdal Rensefisk er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Nils Kaldahl Anlegg 

& Transport AS

Negativ Trøndelag  Nils Kaldahl Anlegg & Transport er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for 

hvordan forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Nordmoehus 

Snekkerservice AS

Negativ Trøndelag  Nordmoehus Snekkerservice er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for 

hvordan forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Abelvær Filetfabrikk 

AS

Negativ Trøndelag  Abelvær Filetfabrikk går imot regjeringens forslag. De mener det må konsekvensutredes langt bedre, at normpris er høyst problematisk, at bunnfradraget bør sees 

på og at forslaget/prosessen har medført betydelig usikkerhet for næringen.

Privat virksomhet AKVA group ASA Negativ Trøndelag  AKVA Group er sterkt imot skatteforslaget og bekymret for at det totale skattetrykket vil svekke næringens totale innovasjonsevne og hindre nødvendige 

investeringer. De mener også at skatten vil redusere tilgangen på kapital, føre til reduserte investeringer, ha negative konsekvenser for vekst i leverandørleddet 

og arbeidsplasser, og svekke Norges fortrinn som globalt ledende innen havbruksteknologi. De mener derfor at eksempelvis FoU kostnader bør danne grunnlag 

for fradrag. AKVA Group mener også at skatteprosessen har vært dårlig, der den foreslåtte skattesatsen er for høy og mangler faglig forankring. Derfor foreslår 

de et øvre tak for totalbeskattningen.

Privat virksomhet AQS AS Negativ Trøndelag  AQS mener forslaget har alvorlige utilsiktede konsekvenser, bør utsettes og konsekvensutredes. AQS støtter høringssvaret fra Sjømat norge, inkludert en 

overgangsordning i 2023 for å dekke inn ønsket proveny. AQS mener forslaget medfører:

1. Risiko som følge av vesentlig endring av strukturelle forutsetninger

2. Risiko som følge av redusert kapitaltilgang

3. Risiko for redusert vekst eller tilbakegang i havbruk

4. Risiko for svekket grønt skifte

Privat virksomhet Aqua Kompetanse AS Negativ Trøndelag  Aqua Kompetanse AS er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, som foreslått av Finansdepartementet. Fremlagte høringsnotat er i liten grad 

konsekvensutredet, og vi er bekymret for at en så omfattende endring skal innføres på bakgrunn av et spinkelt og lite gjennomtenkt grunnlag. Staten må sikre 

stabile og forutsigbare skattevilkår også for havbruksnæringen i økonomisk utfordrende tider. Bunnfradraget bør heves.

Privat virksomhet Bitastad AS Negativ Trøndelag  Bitastad er et ledende vekstselskap innen serveringsbransjen. De peker på at deres og andre næringers kapitaltilgang står i fare for å reduseres betydelig dersom 

grunnrenteskatten innføres på det nivå og med den innretning som er foreslått. De peker på at havbruksnæringen har store ringvirkninger og sysselsetting i hele 

Norge. De mener skatten som innføres over natten, representerer en sterk retningsendring for norsk økonomisk politikk. Bitastad frykter at både prosessen uten 

tilstrekkelig konsekvensutredning, og forslagets innhold, kan få svært negative konsekvenser for verdiskaping og næringsutvikling i Norge. De savner en bred 

forutgående prosess, der bedrifter, fagpersoner, fagforeninger og organisasjoner er involvert. DE anser det som uansvarlig å innføre en skatt med tilbakevirkende 

kraft uten at næringen vet hva de kan forholde seg til.

Privat virksomhet Bjørøya AS Negativ Trøndelag  Bjørøya AS støtter Sjømat Norge AS sine forslag. De støtter en utsettelse i påvente av konsekvensutredning, og en tidsavgrenset overgangsordning for å ta inn 

ønsket proveny. Bunnfradrag foreslås basert på volum og ikke i kroner. Advarer mot totalt skattetrykk.

Privat virksomhet Conchilia Negativ Trøndelag  Conchilia mener skatten bør utsettes og konsekvensutredes. De mener forslagets skatteøkning og innretning vil redusere kapitaltilgang i havbruksnæringen og 

tilstøtende næringer, gi færre arbeidsplasser og svekke norsk eierskap. De mener det er uansvarlig å innføre skatten med nåværende innretning og prosess.

Privat virksomhet Havørn Sjømat AS Negativ Trøndelag  Havørn Sjømat AS går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Som næringsdrivende opplever vi forslaget om 

at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden 

havbruk tas inn som fratrekk. Vi frykter for framtida til våre ansatte.
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Privat virksomhet KEM Prosjekt AS Negativ Trøndelag  KEM Prosjekt går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Som næringsdrivende opplever vi forslaget om 

at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden 

havbruk tas inn som fratrekk. Vi ønsker å øke bunnfradraget. Vi frykter for framtida til våre ansatte.

Privat virksomhet KI 

Investeringsselskap AS

Negativ Trøndelag  KI Investeringsselskap er generelt negativ til grunnrentebeskatningen i havbruksnæringen i Norge. De trekker frem at dette vil få negative konsekvenser for 

arbeidsplasser, ikke bare innen havbruksnæringen og leverandørindustrien, men også for andre næringsvirksomheter langs kysten. De mener også at dette vil 

gjøre selskapene langt mindre risiko- og investeringsvillige, noe som kan føre til at kapitalen flyttes til områder med mer sikker og forutsigbar avkastning, og 

dermed føre til at utviklingen skjer i andre land enn Norge. Bransjen bidrar med arbeidsplasser, velferd og skatteinntekter, og at lokale eiere har forvaltet sine 

verdier på en god måte, også for fellesskapet. Myndighetene sier med dette at de er bedre i stand til å bygge næringsliv og øke sysselsetting i distriktene en folk 

langs kysten.

Privat virksomhet KN Entreprenør AS Negativ Trøndelag  KN Entreprenør AS er en lokal entreprenørvirksomhet basert på Frøya som er avhengig av oppdrettsnæringen for mer enn halvparten av omsetningen sin. 

Regjeringens forslag om en grunnrentebeskatning på 40% i tillegg for oppdrettsnæringen har allerede ført til avlysninger og utsettelser av planlagte prosjekter og 

kan føre til en reduksjon i aktiviteten til KN Entreprenør AS. Selskapet ber Regjeringen om å utsette innføringen av skatten for å sikre forutsigbare rammevilkår 

og å beskytte arbeidsplassene deres.

Privat virksomhet Kvarv AS Negativ Trøndelag  Kvarv AS er kritiske til skatteforslaget setter søkelyset på det totale skattetrykket for norske, personlige aksjonærer, og de konsekvenser et slikt samlet 

skattetrykk vil kunne gi. Det presenterer regnestykker som synliggjør hvordan det totale skattetrykket for en norsk eier av et oppdrettsselskap kan bli 85%. Det 

presenterer også alternative regnestykker der skattetrykket vil variere mellom 78% og 118%, avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn.

Høringssvaret presenterer følgende konklusjon:

- Forslaget til grunnrenteskatt vil ha svært skadelige virkninger for kystens og landets viktigste fornybare eksportnæring, og med negativ effekt for kapitaltilgang 

og investeringer i store deler av norsk næringsliv. Det vil være et betydelig tilbakeslag for innovasjon og sysselsetting i landet vårt, og svekke kraften i det grønne 

industrielle skifte.

- Regjeringens forslag til grunnrenteskatt bør legges til side.  

- Fremtidig beskatning av havbruk bør baseres på den brede enighet i Stortinget i 2020, hvor den antatte grunnrenten i havbruksnæringen innhentes ved 

auksjonssalg av nye tillatelser kombinert med produksjonsavgift.  

- Et skattemessig merbidrag fra havbruket kan eventuelt skje ved en moderat økning i produksjonsavgiften.  

- En eventuell ny skattemodell for havbruk bør uansett ikke innføres før etter en grundig konsekvensutredning, og behandling i Stortinget, tidligst 1.1.2024.    

Privat virksomhet Kverva AS Negativ Trøndelag  Kverva AS er et investeringsselskap og største eier i SalMar ASA. De gir et svært omfattende høringssvar, som går i dybden på både næringens utvikling og 

omfang, samt utfordringer med en rekke sider av skatteforslaget. De presentere i den sammenheng en rekke analyser og tallgrunnlag utarbeidet både på eget 

grunnlag og fra eksterne tredjeparter. De oppsummerer selv sitt høringssvar med følgende hovedpunkter:

1) Lakseindustrien har vokst til å bli den eneste store internasjonale næringen der Norge har de ledende selskapene og Norge er det ledende produksjonslandet.

2) Innføres skatten vil det skje en massiv ekspropriasjon av verdier skapt av privat risikovilje og innsats, uten noen form for erstatning.

3) Forslaget om en ny skatt inndrar fremtidig risikokapital fra Kverva.

4) Regjeringens forslag om grunnrenteskatt er svakt faglig begrunnet.

5) Kverva mener forslaget fremstår som et skatteteoretisk eksperiment.

6) Introduksjonen av et bunnfradrag i en teoretisk fundert skatt mangler samfunnsøkonomisk begrunnelse, er juridisk betenkelig, og vil medføre introduksjon av 

kraftige vridningseffekter og smådriftsfordeler i industrien.

7) Prosessen for regjeringens forslag til ny lakseskatt savner sidestykke i norsk politisk historie.

8) Det logiske alternativet er å videreføre dagens modell med en produksjonsavgift for leie av sjøareal, kombinert med auksjonssalg av nye tillatelser. 

9) Gjennomføres dette forslaget vil Norges ledende posisjon innenfor lakseindustrien gradvis svekkes over tid.

Privat virksomhet Leiv Sand transport Negativ Trøndelag  Leiv Sand Transport AS mener skatteforslaget vil ha negativ effekt på verdiskapningen i Norge og stanse utbyggingsmulighetene langs kysten. De frykter den 

indirekte effekten på egne og andre leverandørers arbeidsplasser, og at bearbeiding andre steder er negativt for klimapolitikken ved økt transport av fisk med 

tilhørende forurensing. De anbefaler at innføringen av skatten blir utsatt og at det lages en gjennomførbar skattepolitikk for å øke verdiskapningen i Norge.

Privat virksomhet Mekon AS Negativ Trøndelag  Mekon AS er  negativ til skatteforslaget og trekker frem det totale skattetrykket og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene ikke har vært tilstrekkelig 

utredet. De nevner også at mangelen på konsekvensutredninger har skapt stor usikkerhet i mange selskaper, og at investeringer, innkjøp og vedlikehold for mer 

enn 35 milliarder kroner har blitt kansellert eller satt på vent, noe som har rammet ansatte i foredlings- og leverandørindustrien. Mekon AS mener også at skatten 

er urettferdig siden den ikke beregnes utfra faktisk inntjening, og at det er uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk tas inn som fratrekk.

Privat virksomhet Nils Williksen AS Negativ Trøndelag  Nils Williksen AS og tilknyttede bedrifter mener skatten vil ha negative konsekvenser for næringens fremtid, blant annet fordi usikkerheten rundt forslaget 

bremser fremtidige investeringer i egen virksomhet og lokalsamfunnet forøvrig. Forslaget ble lansert på en uheldig måte uten tilstrekkelig medvirkning fra 

bransjen. 

Privat virksomhet NORTH industri as Negativ Trøndelag  Negativ til innføringen av grunnrenteskatt i havbruksnæringen, og mener at skattetrykket vil ha negative konsekvenser for små aktører som selskapet. 

Virksomheten mener at innføring av grunnrenteskatt vil kreve at havbruksnæringen kutter kostnader, noe som kan ramme små leverandører hardest. De foreslår 

at det gjennomføres en bedre konsekvensutredning av forslaget, da de har allerede merket tap på omsetningen på grunn av forslaget og frykter at omsetningen 

kan halveres neste år.

Privat virksomhet Nutrimar Holding AS Negativ Trøndelag  Nutrimar Konsernet er negative til grunnrenteskatten på havbruk, da de mener den vil ramme selskaper som ikke direkte omfattes av forslaget hardest, og at den 

vil strupe utbytter og dermed risikokapital fra havbruksselskaper som SalMar. Nutrimar påpeker at den nye skatten  vil inndra mer enn 50 prosent av 

overskuddet etter ordinær selskapsskatt. De mener at forslaget vil hindre Regjeringens varslede "industriløft" før det er kommet i gang, og at selskapet har 

investert store beløp for å utvikle en industri som gir viktige bidrag for å utvikle og sikre en sirkulærøkonomi.

Privat virksomhet Nærøysund 

Aquaservice

Negativ Trøndelag  Nærøysund Aquaservice går imot innføring av grunnrenteskatt som foreslått. De mener det totale skattetrykket og konsekvensene dette vil ha for 

sekundærnæringen, må utredes bedre. De mener manglende konsekvensutredning har skapt stor usikkerhet, som allerede har gitt kansellerte eller utsatte 

investeringer. De mener også at normpris er problematisk.

Privat virksomhet PKOM AS Negativ Trøndelag  Virksomheten mener at skattetrykket for havbruksnæringen og dets konsekvenser for den nest største eksportnæringen i Norge, norske kystsamfunn og det 

grønne skiftet må utredes nærmere. De er imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. 

Manglende konsekvensutredninger av brå endringer med tilbakevirkende kraft har skapt stor usikkerhet i PKOM og mange andre selskaper, og har ført til 

kansellering eller utsettelse av investeringer, innkjøp og vedlikehold for mer enn 35 milliarder kroner, samt permitteringer av hundrevis av arbeidstakere i 

foredlings- og leverandørindustrien. PKOM mener at grunnrenteskatten er urettferdig siden den ikke beregnes ut fra faktisk inntjening, og forslaget vitner om 

manglende kunnskap om havbruk.
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Privat virksomhet SalMar Aker Ocean 

AS

Negativ Trøndelag  SalMar Aker Ocean AS (SAO) representerer SalMar og Aker sin felles satsning mot havbruk til havs (HTH). HTH kan være nøkkelen til lønnsom og bærekraftig 

vekst for norsk fiskeoppdrett siden muligheten for volumvekst langs kysten er begrenset. SAO mener HTH har gode forutsetninger for å bli en lønnsom 

virksomhet og at det derfor bør innføres en nøytral kontantstrømbasert grunnrenteskatt på HTH som ikke påvirker investeringsbeslutningene. Denne bør innføres 

før eller samtidig med at de første områdene for HTH lyses ut, for å unngå at investorene krever ekstra påslag knyttet til risikoen for en fremtidig innføring av 

grunnrenteskatt på HTH.

SAO mener at det fremlagte utkastet til grunnrenteskatt på havbruk ikke vil virke nøytralt og dermed vil påvirke investeringsbeslutninger negativt for HTH. De 

peker på følgende forutsetninger for en nøytral skatt:

1. Behandling av underskudd: Underskudd i særskattegrunnlaget må refunderes årlig (slik det gjøres i grunnrenteskatten for petroleum og vannkraft). Det bør 

også innføres en pantsettelsesadgang for slike refusjonskrav, slik det er i petroleumsnæringen.

2. Fradragstidspunktet: Investeringskostnadene må kunne fradragsføres når de pådras og ikke først på leveringstidspunktet, jf. grunnrenteskatten for petroleum 

og vannkraft. Dette er også foreslått for vindkraft på land.

3. Overgangsordninger: Det må gis fradrag for markedsverdien av allerede foretatte investeringer og eiendeler som tas med inn i et grunnrenteskatteregime.

4. Fastsettelse av inntekt: Skattepliktig inntekt bør baseres på faktisk inntekt (kontraktspris) og ikke ulike former for normpriser. Videre må det gis fradrag for 

alle relevante kostnader, inklusive salgs- og markedsføringskostnader som har vært av stor betydning for å sikre etterspørsel etter norsk laks og dermed dagens 

priser. 

Videre peker de på følgende punkter som særlig viktige for utviklingen av HTH på norsk sokkel:

- Beskatning av utenlandske aktører: Lovforslaget om beskatningshjemmel for blant annet havvind på norsk sokkel, som skal utarbeides i 2023, må ta med 

havbruk og tjenesteyting til disse. I tillegg må det påbegynnes en prosess om å reforhandle Norges skatteavtaler til å omfatte tjenester ytet av utenlandske aktører 

i havbruksnæringen.

- Tillatelse til settefiskproduksjon i sjø (postsmolt): Grunnrenteskatten bør også omfatte settefiskproduksjon i sjø.

- Produksjonsavgift og naturressursskatt: Det vil ikke være naturlig å innføre produksjonsavgift og naturressursskatt for HTH, ettersom områdene til havs ikke 

vil ha noen særskilt tilknytning til kommuner eller fylkeskommuner.

- HTH-tillatelser: HTH-tillatelser bør være vederlagsfrie, og de første tildelingsrundene bør skje etter en vederlagsfri søknadskonkurranse og ikke auksjon. 

Privat virksomhet SalmoSea AS Negativ Trøndelag  Bedriften mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringen og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes bedre. Investeringer, innkjøp 

og vedlikehold for over 35 milliarder kroner har blitt kansellert eller satt på vent, noe som har ført til permitteringsvarsler for hundrevis av arbeidstakere i 

foredlings- og leverandørindustrien. Bedriften mener også at det er grovt urettferdig at grunnrenteskatten ikke skal beregnes ut fra faktisk inntjening, og at det er 

uheldig at kun investeringer i sjødelen av havbruksverdikjeden tas med som fradrag. Bedriften frykter at grunnrenteskatten vil føre til lavere investeringer, 

endringer i innkjøpsmønstre og lavere aktivitet, permitteringer og oppsigelser.

SalMar stiller seg svært kritisk til Regjeringens skatteforslag og oppsummerer med følgende punkter:

1. Grunnrenteskatten må legges til side – bygger på feilaktige premisser.  Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster 

ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke.

2. Gambler med Norges framtid. Den skyhøye grunnrenteskatten på 40 prosent er grepet ut av luften, noe blant andre Fiskeridirektoratet påpeker i sitt 

høringssvar når de skriver at denne skattesatsen «ikke er nærmere begrunnet». Gjennom et slikt grep foretar staten en massiv konfiskering av verdier i en næring 

som er bygd opp over 50 år, der andre enn staten har tatt all risiko.

3. Globalt ledende næringsklynge settes i fare. Forslaget har et nivå og en innretning som vil svekke kapitaltilgangen samt innovasjons- og utviklingskraften i 

norsk havbruk. 

4. Ingen gratis konsesjoner – ekspropriasjon uten erstatning. Forslaget bygger på den fullstendig feilaktige premiss at næringen har fått tildelt de fleste av sine 

produksjonstillatelser «gratis». Sannheten er at over 96 prosent av de kommersielle tillatelsene er kjøpt av staten eller i et andrehåndsmarked.

5. Bunnfradraget bekrefter konfiskasjonen – og forsterker vridningen. Det foreslåtte «bunnfradraget» har ingen sammenheng med tillatelser som er kjøpt på 

auksjon, og innebærer en massiv ekstra skatt på de selskapene som har utviklet det meste av den industrielle infrastrukturen.

6. Laksen ingen naturressurs. Oppdrettsfisk er ingen naturressurs, og har ikke noe til felles med olje og kraftproduksjon.

7. Forholdet til fiskeriene. Torvik-utvalget støtter i prinsippet innføring av grunnrenteskatter på næringer som de mener gir grunnlag for såkalt grunnrente, og 

mener grunnrenteskatt på den tradisjonelle fiskerinæringen bør utredes og innføres så snart som mulig. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran tok straks 

avstand fra forslaget fordi «grunnrente i fiskeriene tas ut i form av verdiskaping, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene», jfr. Fiskeribladet 19.12.2022. Det 

er nettopp dette regjeringen vil gjøre med sitt forslag til grunnrenteskatt i havbruk – trekke ut store deler av risikokapitalen som ellers ville blitt brukt til 

verdiskaping, sysselsetting, bosetting og industribygging i store deler av landet. 

8. Konkurransevridende – Norge svikter sitt ansvar. Laksen er ikke en immobil næring. Halvparten av all atlantisk laks produseres utenfor Norge, og det 

investeres milliarder i ulike kategorier oppdrett i andre land, nær de store markedene. Ved å svekke innovasjon og vekstkraft i norsk havbruk, med sine høye 

krav til klima og miljø, svikter Norge også sitt ansvar som bidragsyter i den globale matforsyningen. 

9.  Mytene om «superprofitt». Flere høringsinstanser har dokumentert at påstanden om næringens «superprofitt» ikke stemmer med virkeligheten. En risikoutsatt 

næring som avbruk må ha langt høyere avkastning enn de 4 prosent departementet legger til grunn. 

10. Betaler allerede store ekstraskatter. Havbruksnæringen betaler allerede med dagens skattemodell flere milliarder kroner i ekstra skatter og avgifter for sin 

bruk av fellesskapets sjøarealer, og kjøp av produksjonstillatelser. Ser man på perioden fra 2019 til 2021 har

næringen betalt inn 14,2 milliarder i «grunnrente» gjennom auksjoner, eksportavgift og produksjonsavgift.

11. Sterkt vridende – ikke nøytralt. Skatten i ett ledd i verdikjeden tredobles, uten at det gis fradrag for nødvendige kostnader i

andre ledd, eller for store investeringer i kjøp av produksjonstillatelser, kapitalbindinger for fisk i sjø. Selv i sjøfasen vil ikke skatteforslaget være nøytralt. 

Henimot 80 prosent av investeringene i sjøfasen vil ikke kunne fradragsføres i grunnrenteskattegrunnlaget. Det gis heller ikke fradrag for renteutgifter, 

markedsføring, forskning mm.

12. Massivt angrep på nasjonalt eierskap. Forslaget vil være sterkt negativt konkurransevridende for de selskapene som har det aller meste av sin produksjon i 

Norge, som SalMar. Denne kategorien selskaper som dessuten har eiere bosatt i Norge, som SalMar,

rammes dobbelt på grunn av den kombinerte norske formues- og utbytteskatten. 

13. Mindre satsing på videreforedling i Norge. Forslaget til grunnrenteskatt vil medføre en nedbygging eller mindre satsing på videreforedling i Norge. 

14. Sterkt i strid med norsk tradisjon – og regjeringens egen utredningsinstruks. Alle store skattesystemendringer i Norge i moderne tid er først blitt gjennomført 

etter omfattende utredninger som partene i arbeidslivet har vært sterkt involvert i, og hvor en bred politisk forankring har bidratt til å gi stabilitet og 

forutsigbarhet for næringslivet. Forslaget til grunnrenteskatt bryter med denne stolte norske tradisjonen som har tjent norsk arbeidsliv og verdiskaping på en god 

måte.

15. Uforutsigbarhet satt i system. Regjeringen varsler at grunnrenteskatten skal innføres fra 1.1.2023. Dermed blir den nye skatten innført fra et tidspunkt hvor 

høringen ennå pågikk og lenge før næringens utøvere vet hva de har å forholde seg til. 

16. Bred politisk forankring. Vi ber om at regjeringen søker å få til en bred politisk forankring om den fremtidige beskatningen av havbruket, slik at næringen får 

forutsigbarhet fremover.

17. Forslagene. På denne bakgrunn vil SalMar anbefale at grunnrenteskatten avvises; og at eventuell ekstra skattlegging av havbruk baseres på den brede 

enigheten i Stortinget i 2020 med justering av produksjonsavgiften som ekstra bidrag fra næringen. En eventuell ny skattemodell bør uansett ikke innføres før 

etter en grundig konsekvensutredning og bred politisk prosess, og tidligst fra 1.1.2024. 

De anbefaler følgende: 

1. Grunnrenteskatten avvises.

2. Ekstra skattlegging av havbruk baseres på den brede enigheten i Stortinget i 2020, med produksjonsavgift og salg av nye tillatelser på auksjon.

3. Justering av produksjonsavgiften som ekstra skattemessig bidrag fra havbruksnæringen i 2023.

4. Eventuell ny skattemodell for havbruk innføres ikke før etter en konsekvensutredning og bred politisk prosess, og tidligst fra 1.1.2024.

Trøndelag NegativSalMar ASAPrivat virksomhet
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Privat virksomhet Salvesen & Thams AS Negativ Trøndelag  Salvesen & Thams er et investerings- og eierselskap med sterk regional tilknyttning med hovedkontor på Orkanger i Trøndelag. Kverva AS eier 1/3 av selskapet 

og har siden 2019 styrket kapitalgrunnlaget med 833 mill. kr. S&T mener dette illustrerer hvordan privat kapital som er skapt på kysten av Trøndelag blir 

reinvestert i annen virksomhet i distriktene, og derigjennom skaper nye kompetansebaserte arbeidsplasser, skatt til kommunene, fylket og Staten, og bidrar til 

levende lokalsamfunn i hele Norge. Den gode lønnsomheten i havbruksnæringen i de senere årene har blitt et sterkt fundament for investeringer i mange 

selskaper og i ulike næringer. Konsekvensene av å inndra betydelige deler av privat investeringskapital er ikke nærmere analysert i høringsnotatet.

De mener en økt skatt på havbruksnæringen vil medføre utsettelse av investeringer, redusert vekstinitiativ i eksisterende porteføljeselskaper, mindre kapital til 

sirkulære prosjekt og grønne investeringer og mindre kapital til teknologiprosjekter.

I sum peker de på en rekke eksempler på hvordan innføringen av en sterkt økt skatt vil ramme bredt og anbefaler en utsettelse av innføring til det er foretatt en 

grundig konsekvensutredning.

Privat virksomhet Sands eiendom Negativ Trøndelag  Oppdretterne har fått avtaler med staten om å ha tilgang til jomfruelig grunn (arealer som ikke tidligere har vært i bruk) for sluttproduksjonen 

(saltvannproduksjonen). Fjordfiskerne har imidlertid fått redusert avkastning på grunn av at oppdretterne har lagt beslag på deler av høstingsarealet, og staten har 

derfor fått mindre skatteinntekter. Grunnlaget for beregning av grunnrenteskatt på havbruk bør derfor være netto verdiskapning hos fjordfiskerne på disse 

arealene, og dette vil gi lavere skatteinntekter til staten enn det staten har lagt til grunn i sine beregninger. 

Privat virksomhet ScaleAQ Negativ Trøndelag  Scale AQ er en av de ledende utstyrsleverandørene til havbruksnæringen, og konstaterer at de allerede er rammet av regjeringens forslag. Grunnet usikkerheten 

skatteforslaget har skapt har en rekke forhandlinger med havbruksselskap om leveranse av utstyr stoppet opp. De problematiserer videre effekten det har på 

kapitaltilførsel fra sin eier Kverva grunnet redusert kontantstrøm fra SalMar. De stiller seg videre kritisk prosessen og en innføring som medfører at skatten får 

tilbakevirkende kraft. De peker videre på at skatteforslaget vil få vestentlige konsekvenser for den grønne omstillingen og tilhørende teknologiutvikling.

De anbefaler at 1) innføringen utsettes, med tidligste innføring 2024, 2) at regjeringen etablerer dialog med partnene i arbeidslivet og partigruppene på Stortinget 

med sikte på å oppnå bred politisk enighet, 3) at en norsk variant av den færøyske modellen utredes og 4) at det settes et tak på total skattebelastning.

Privat virksomhet Seaweed Norway AS Negativ Trøndelag  Seaweed Norway AS er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Skarsvåg Boats AS Negativ Trøndelag  Skarsvåg Boats AS mener forslaget har ulike innretninger som gir vridende og skadelige virkninger. De mener forslaget vil hemme innovasjon. De peker på 

fraværet av en inkluderende prosess, og at det er kritikkverdig å innføre en skatt med tilbakevirkende kraft. De mener det (for) høye skattenivået vil begrense 

investeringer.

Privat virksomhet SpareBank1 SMN Negativ Trøndelag  Innføring av grunnrenteskatt utsettes i påvente av ytterligere utredning hvor følgende forhold vurderes: 

1. Alternative beskatningsmodeller for å hente ønsket proveny 

2. Konsekvenser av de forskjellige alternativene målt i forhold til a. Provenyeffekt b. Ringvirkninger c. Kostnader forbundet med administrasjon av ulike 

beskatningsmodeller 

Den endelige skattemodellen må sikre havbruksnæringens og leverandørindustriens regionale tilstedeværelse, og ikke negativt påvirke næringens 

konkurranseevne målt mot aktører fra andre land.

Skattemodellen må innrettes slik at den ikke redusere Norges evne til å utvikle verdiskapingen gjennom blant annet nye oppdrettsområder.

Privat virksomhet Viplast AS Negativ Trøndelag  Viplast AS går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Som næringsdrivende opplever vi forslaget om 

at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden 

havbruk tas inn som fratrekk.

Privat virksomhet Williksen Export AS Negativ Trøndelag  Høringssvaret stiller seg kritisk til skatteforslaget. De mener det allerede finnes mekanismer for å hente økt skatteproveny fra næringen I form av 

produksjonsavgift, selskapsskatt og formuesskatt. De utforer også grunnlaget for grunnrenteskatten, da det kun er sjøareal som benyttes som naturressurs. De 

problematiserer videre konsekvensen skatteforslaget har for lokalsamfunn langs kysten.

Privat virksomhet Williksen Fangst AS Negativ Trøndelag  Høringssvaret er kritisk til skatteforslaget og tilhørende prosess og trekker særlig frem bekymringer tilknyttet effekten på kystsamfunnene. Videre peker de på at 

de to viktigste suksesskriteriene for norsk havbruksnæring er mennesker (ansatte og engasjerte eiere) i tillegg til naturgitte fordeler som nesten er unike for 

Norge. Når sistnevnte fordel skattlegges, mister havbruksnæringen dette konkurransefortrinnet. Dette vil være konkurransevridende til fordel for utenlandsk 

havbruk og akvakultur og vi mener det er viktig å minne på om at Norges beliggenhet i forhold til markedet ikke er et konkurransefortrinn. 

Privat virksomhet Williksen Industri AS Negativ Trøndelag  Williksen Industri er kritiske til skatteforslaget og peker særlig på at store deler av verdiskapningen i mange av disse lokalsamfunnene er utelukkende resultater 

av en økonomisk bærekraftig havbruksindustri som har bidratt til lokal verdiskapning og investering i nærmiljøet.  

Privat virksomhet Wiski Capital AS Negativ Trøndelag  Wiski Capital (Wiski) er et av de ledende selskapene innen investeringer i tidligfase teknologiselskaper i Norge, og ble etablert på bakgrunn av overskuddene i 

SalMar. Totalt har de investert omlag 100 MNOK i ca. 20 selskaper.

De er negative til den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruk, og problematiserer særlig konsekvensene dette har for den tilgjengelige risikokapitalen i Norge, 

og mener videre at selskapet ikke ville blitt etablert under forelått regime for grunnrenteskatt da det ikke ville eksistert tilstrekkelig risikokapital til en helt ny 

satsing utenfor sitt opprinnelige kjernefokus. Dette ville igjen fått direkte konsekvens for en rekke oppstartsbedrifter der ders bidrag har vært avgjørende. 

De oppsummerer følgende:

"Vi mener det er uansvarlig å innføre nye skatter på kort varsel, med tilbakevirkende kraft, og uten at Stortinget har hatt en konkret, helhetlig pakke med brede 

konsekvensutredninger til behandling. Wiski vil sterkt anbefale at skatteforslagene blir gjenstand for en grundig konsekvensutredning, og at det søkes en bred og 

grundig politisk forankring i tråd med norsk tradisjon ved større endringer av rammevilkår for næringslivet. "

Privat virksomhet Zanzibar Inn as Negativ Trøndelag  Zanzibar Inn as er en relativt liten aktør som driver med restaurnt og overnatting. De er kritiske til innføring av grunnrente og er bekymret  for hvordan forslaget 

om grunnrenteskatt på havbrukvil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner.
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Vedlegg 3: Oppsummering av alle høringssvar

Høringsinstans Aktør (Link) Holdning Fylke Kort oppsummert

Annen frivillig 

organisasjon

Flatanger Idrettslag Negativ Trøndelag  Flatanger Idrettslag peker på frafall av avgjørende støtte fra havbruksnæringen og betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet dersom skatten innføres.

Annen frivillig 

organisasjon

Aksjonærforeningen Negativ Nasjonal Regjeringsskiftet har ført til skatteskjerpelser som har svekket verdien av aksjene og privat sparing i Norge. Små og mellomstore, ikke-børsnoterte selskaper 

unntas fra den nye skatten, mens børsnoterte selskaper får hele skattebyrden. Skadelige virkninger av forslaget inkluderer lavere investeringer, mindre 

lønnsomhet, mindre eksport, færre arbeidsplasser og mindre aksjeverdier. Aksjonærforeningen mener at forslaget bør trekkes tilbake og at næringen bør få 

utvikle seg videre med lønnsomhet og langsiktighet som mål.

Annen frivillig 

organisasjon

Aukra Sykkelklubb Negativ Møre og 

Romsdal

Aukra Sykkelklubb er et idrettslag som drives frivillig og er avhengig at støtte fra privat næringsliv. De mener det er ingen tvil om at innføring av grunnrenteskatt 

på havbruk vil være svært ødeleggende for næringslivets evne til å fortsette støtten til private lag og organisasjoner. Dette er hele livsnerven i lokalsamfunnene 

rundt omkring, og vil medføre utenforskap og redusert bolyst i distriktene.

Annen frivillig 

organisasjon

Frøya Idrettslag Negativ Trøndelag  Frøya Idrettslag er bekymret for avgjørende støtte fra næringslivet vil frafalle grunnet skatteforslaget. 

"Som leder av Frøya Idrettslag har vi i min periode mottatt flere millioner kroner i faste sponsorinntekter, men også som enkeltvise bidrag i forbindelse med 

bygging av idrettsanlegg eller anskaffelser av dyrt men nødvendig utstyr.

Med bakgrunn i dette er det med bekymring at vi ser at våre lokale bidragsytere kansellerer avtaler og skrinlegger planer for investeringer og utbygginger.

...

Det er viktig at man også tenker på denne delen av samfunnet (frivilligheten) når man gjør konsekvensutredninger rundt innføringer av grunnrenteskatt på en 

næring som legger til rette for vekst på kysten.

Vi er avhengige av næringslivet og næringslivet trenger også oss."

Annen frivillig 

organisasjon

Gossen Idrettslag Negativ Møre og 

Romsdal

Gossen Idrettslag er bekymret for konsekvensene og sier blant annet:

"Med den nye grunnrenteskatten er vi svært bekymret og redd at det kan få en negativ virkning for oss som driver med frivillig arbeid. Med mindre 

sponsorinntekter må vi øke treningsavgifter og kutte i andre utgifter. Dette fører til at det blir dyrere for barn og unge å delta i fritidsaktivitet, som igjen kan føre 

til frafall og utenforskap. Samfunnsøkonomisk vil dette potensielt ha en svært negativ effekt, og man kan spørre seg om grunnrenteskatten har ønsket effekt, når 

man tar med den ene hånden, og må gi med den andre.

Vi vil sterkt anmode regjeringen om å gå i dialog med næringen, for å finne en løsning som alle parter kan leve med. Det er uforståelig at regjeringen er så 

korttenkt og lite næringsvennlig som den har vist seg å være siden valget. Dette er et hån både mot næringslivet og mot Distrikts-Norge, samtidig som det settter 

frivilligheten under et unødvendig press.

Annen frivillig 

organisasjon

Hitra Fotballklubb Negativ Trøndelag  Hitra fotballklubb peker på viktigheten av sponsorinntekter og er bekymret for effekten av skatteforslaget: 

"Vi frykter at innføring av grunnrenteskatt vil føre til at mange av våre sponsorer vil måtte kutte utgifter, og at vi som fotballklubb vil miste viktige 

sponsorinntekter og særs viktig inntektskilder. Idretten på Hitra og i øyregionen vil uten næringslivet være vanskeligere å

drive for frivilligheten fordi inntektene reduseres. Hvis inntektene reduseres, vil også aktiviteten reduseres eller prisen for å være med for den enkelte økes. "

Annen frivillig 

organisasjon

Midsund Idrettslag Negativ Trøndelag  Midsund Idrettslag er bekymret for effekten skatten vil kunne ha på sponsorinntekter.

Annen frivillig 

organisasjon

Naturvernforbundet Positiv Nasjonal Naturvernforbundet støtter skatteforslaget og mener det er rimelig blant annet på grunn av at næringa har fått tildelt et stort antall konsjesjoner gratis eller billig. 

Videre peker de på enkelte endringsforslag. Videre mener de at grunnrenteskatten bør omfatte all produksjon av arter i sjø og alle typer konsesjoner, samt at 

incentiver til miljøvennlig produksjon bør gis målrettet og ikke gjennomfritak igrunnrenteskatten.

Annen frivillig 

organisasjon

NOAH - for dyrs 

rettigheter

Positiv Nasjonal NOAH mener det er riktig at en næring som påfører millioner av dyr lidelse og som har svært negative konsekvenser på natur og ville dyr, skal betale tilbake til 

fellesskapet. NOAH er dermed for grunnrenteskatt på havbruk. Det er imidlertid kritikkverdig at landbasert oppdrett ikke er en del av den nye grunnrenteloven. 

Det må spesifiseres i loven at grunnrenteskatten også gjelder for landbasert oppdrett.

Annen frivillig 

organisasjon

SalmonCamera Uspesifisert Nasjonal SalmonCamera fokuserer på menneskeskapte problemer tilknyttet vill laks, sjøørret og sjørøye, og peker på havbruksnæringa som den primære bidragsyteren til 

skadevirkninger på disse. På den bakgrunn anbefaler de at Regjeringen ikke innfører grunnrentebeskatning på det nåværende tidspunkt, da dette vil være 

kontraproduktivt med tanke på å redusere den uløste forurensningsproblematikk som kystøkologien blir utsatt for.

De mener man istedet bør innføre strenge avgifter for forurensning som ligger over tålegrensene til kystøkologien.

Annen frivillig 

organisasjon

SalmonCamera Uspesifisert Nasjonal SalmonCamera fokuserer på menneskeskapte problemer tilknyttet vill laks, sjøørret og sjørøye, og peker på havbruksnæringa som den primære bidragsyteren til 

skadevirkninger på disse. På den bakgrunn anbefaler de at Regjeringen ikke innfører grunnrentebeskatning på det nåværende tidspunkt, da dette vil være 

kontraproduktivt med tanke på å redusere den uløste forurensningsproblematikk som kystøkologien blir utsatt for.

De mener man istedet bør innføre strenge avgifter for forurensning som ligger over tålegrensene til kystøkologien.

Annen frivillig 

organisasjon

Sportsklubben Herd Negativ Møre og 

Romsdal

Sportsklubben Herd frykter at innføring av grunnrenteskatt vil føre til at mange sponsorer vil måtte kutte utgifter og at de som idrettslag vil miste viktige 

sposnorinntekter.

Annen offentlig etat Landbruks- og 

matdepartementet 

(PDF, 147KB)

Uspesifisert Nasjonal Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til høringsnotatet.

Annen offentlig etat Statistisk sentralbyrå Positiv Nasjonal SSB støtter at det innføres en grunnrenteskatt på havbruk, men har noen kommentarer til utformingen av forslaget. De korrigerende kommentarer er i hovedsak:

1. Lavere verdiskaping som følge av vridninger i selskapsstruktur taler for at bunnfradraget settes så lavt som mulig, og aller helst, at det ikke gis bunnfradrag.

2. Det er minst to utfordringer ved bruk v normpris man bør vurdere å korrigere: A) All laks selges ikke som superior, og B) Normpris bare på laks kan skape 

vridninger

Annen offentlig etat Fiskeri og 

havbruksnæringens 

Forskningsfinansiering 

AS

Uspesifisert Nasjonal Uavhengig av endelig innretning er det viktig at FoU-avgiften kommer til fradrag i beregningen av grunnrenteskatten slik det fremkommer av høringssaken
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Annen offentlig etat Fiskeridirektoratet Uspesifisert Nasjonal 1. Fiskeridirektoratet påpeker at det på sentrale steder er inkonsistens mellom hva som står i høringsnotatet og hva som foreslås av lovendringer.

2. Fiskeridirektoratet kan ikke se at den foreslåtte skattesatsen på 40% er nærmere begrunnet

3. At tillatelser til laks, ørret og regnbueørret til særlige formål holdes utenfor ordningen, synes ikke nærmere begrunnet. Særtillatelsene utgjør nær 20% av den 

samlede tillatelseskapasiteten for laks, ørret og regnbueørret. Fiskeridirektoratet mener flere typer særtillatelser burde vært omfattet av forslaget om 

grunnrenteskatt.

4. Konsekvensene av grunnrente for havbruk til havs synes å være mangelfullt drøftet i høringsnotatet.

5. Fiskeridirektoratet vurderer at dagens rapporteringsløsning ikke har tilstrekkelig høy kvalitet til å være egnet for å kunne kontrollere at selskapene betaler 

riktig grunnrenteskatt, og at forslaget ikke i tilstrekkelig grad vurderer konsekvensene av dagens rapporteringssystem opp mot avgiftsfastsettelse i 

grunnrenteøyemed.

6. Fiskeridirektoratet savner en vurdering hvor midlere kapasitet (uttrykt som 

tillatelseskapasitet i tonn MTB) gjennom beregningsåret legges direkte til grunn for 

avgjørelsen av om selskapet kommer i grunnrenteskatteposisjon eller ikke.

7. Fiskeridirektoratet mener at det bør vurderes om det kan gis fradrag for drift og investeringer oppstrøms og nedstrøms i produksjonskjeden, i første rekke 

knyttet til settefiskproduksjon og videreforedling. Dersom man tillater dette, vil reguleringen i større grad enn det opprinnelige forslaget legge til rette for 

innovasjon. 

Annen offentlig etat Lofotrådet IKP Uspesifisert Nordland Lofotrådet foreslår innføring av en grunnrenteskatt på havbruk, men forutsetter at det endelige forslaget til økt beskatning av havbruksnæringen må være slik at 

det totale skattetrykket, inkludert grunnrenteskatt, produksjonsavgift, formueskatt og naturressursskatt, sikrer mangfold, norsk eierskap, forutsigbare 

rammevilkår, miljøteknologisk utvikling og verdiskaping. Grunnrenten må være slik at det også i fremtiden er mulig å investere i industrianlegg både i hav og på 

land, for å sikre utvikling av eksisterende og nye helårsarbeidsplasser langs kysten. Beskatningen må være slik at de minste selskapene beskyttes. Det endelige 

forslaget må sikre at vertskommuner og vertsfylkeskommuner får minst 60% av grunnrenteinntektene, og at disse ikke inngår i skatteutjevningen over 

inntektssystemet.

Annen offentlig etat Nord-Trøndelag Havn 

Rørvik IKS

Negativ Trøndelag  Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener 

at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Manglende 

konsekvensutredninger av foreslåtte brå endringer med tilbakevirkende kraft for vår kanskje viktigste kystnæring, har skapt stor usikkerhet blant ansatte i vårt og 

mange andre selskaper.

Som næringsdrivende opplever vi forslaget om at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at 

kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk tas inn som fratrekk.

Annen offentlig etat Regelrådet Negativ Nasjonal Regelrådet tar ikke stilling til om næringen bør skattlegges med en egen særskatt, men vurderer om virkningene av forslaget er utredet i henhold til kravene i 

utredningsinstruksen.  Regelrådet mener vurderingen av alternative tiltak er tilstrekkelig utredet for grunnrenteskatten, men savner en

vurdering av alternativer til en høyere produksjonsavgift og en ny naturressursskatt, samt en grundigere vurdering av forutsetningene for en vellykket 

gjennomføring. Videre mangler det en tilstrekkelig utredning av effektene ved normpris, samt virkningene av økt produksjonsavgift og en ny naturressursskatt 

for de mindre selskapene i næringen. Videre mener de at en innføring før høring er uheldig bruk av høringsinstituttet. På bakgrunn av dette mener Regelrådet at 

utredningen har svakheter.

Annen offentlig etat Skattedirektoratet Uspesifisert Nasjonal Skattedirektoratet har et omfattende høringssvar som gir innspill til et større antall endringer av lovtekst og drøfter mulige utfordringer med eksisterende 

grunnlag. Noen av disse er mindre formuleringsendringer, mens andre er av større betydning for skattens innretning og virkning. De løfter normprisråd som en 

foretrukket løsning. Videre anslår de med utgangspunkt i høringsnotates tallgrunnlag et proveny på omtrent 3,1 mrd. De gir også en omfattende drøfting av 

hvilke kostnader som skal være fradragsberretiget, og peker på flere ting som bør presiseres at skal komme til fradrag, eksempelvis FoU. Videre mener de det 

kan oppstå betydelig administrativt arbeid i oppfølingen av skattetilpassning og fradrag.

Arbeidsgiverorganisasjon NHO Logistikk og 

Transport (PDF, 

109KB)

Negativ Nasjonal Vi konstaterer at Regjeringens varsel om innføring av grunnrenteskatt på norsk lakse- og 

ørretproduksjon har gitt svært sterke markedsmessige reaksjoner. Vi ser med bekymring for hvilke konsekvenser dette kan få for havbruksnæringen, men også 

hvilke følgekonsekvenser dette kan få for norsk transportnæring. NHO Logistikk og Transport er bekymret over måten regjeringen har lagt opp prosessen rundt 

skattlegging av lakse- og ørretnæringen. NHO Transport og Logistikk støtter Sjømat Norges forslag til en overgangsordning som dekker forventet proveny i 

påvente av en mer forsvarlig behandling.

Arbeidsgiverorganisasjon NHO Luftfart (PDF, 

64KB)

Negativ Nasjonal NHO Luftfart er kritiske til skatteforslaget og tydelig på at innføring av nye skatter og avgifter bør vurderes helhetlig og via brede forlik i Stortinget. De mener 

videre man bør utsette innføringen til 2024 og utreder mulighetee for alternative modeller.

Arbeidsgiverorganisasjon FISKEBÅT Negativ Nasjonal Fiksebåt - havfiskeflåtens organisasjon - fraråder regjeringens foreslåtte grunnrentemodell. De viser til ringvirkningene næringen har for kysten, og mener 

forslaget vil medføre redusert verdiskapning for Norge. Videre mener de forslaget bryter med prinsipp om gode og stabile rammevilkår, og at det totale 

skattetrykket vil bli for høyt. I sum mener de at skatteforslaget slik det nå foreligger medfører svekkelse av mangfoldet, investeringsevnen og verdiskapingen i 

næringen, samt medføre at en del virksomhet blir flyttet utenlands på grunn av redusert konkurransekraft i Norge. 

Arbeidsgiverorganisasjon Havbruk til havs 

gruppen i Norsk 

Industri

Negativ Nasjonal HTH gruppen er en undergruppe i Norsk Industri som jobber for å realisere Norge som en verdensledende aktør innen oppdrett av laks i åpent hav. HTH tar 

stilling til spørsmål som gjelder havbruk til havs, men poengterer viktigheten av konvensjonelt havbruk som finansieringskilde, og de forventer at en 

grunnrenteskatt vil bremse utviklingen til havs. De påpeker videre at havbruk til havs har vesentlige forskjeller fra konvensjonelt havbruk, og i større grad kan 

sammenlignes med petroleumsnæringen.

HTH har fem hovedpoeng: 

1. Det må avklares fra dag én om det skal være grunnrenteskatt på HTH.

2. En grunnrenteskatt må nære nøytralt utformet

3. Investeringer må kunne fradragsføres i sin helhet i investeringsåret.

4. Relevante kostnader må kunne fradragsføres

5. Utviklingstillatelser må omfattes fra første dag

Arbeidsgiverorganisasjon Kystrederiene Negativ Nasjonal Kystrederiene organiserer I bred grad rederiene som drifter innen havbruk og mener de I stor grad vil påvirkes av forslaget selv om det i utgangspunktet kun skal 

påvirke havbruksnæringens I sjø. De er opptatt av at det ikke innføres et skatteregime som skaper vridninger, med særlig fokus på fradragsrettigheter inn mot 

servicenæringen. De ber om en klargjøring av hvordan investeringskostnadene for dyre serviceskip skal fradragsføres der slike skip brukes både innenfor og 

utenfor den grunnrelaterte virksomheten. 

Usikkerheten rundt skatteforslaget har medført at mange rederier er avventende til videre investeringer, eller prioriterer å investere i utlandet, og 90% av deres 

medlemmer mener grunnrenten allerede før innføring hadde en negativ effekt på drift og investeringer, der skipsinvesteringer på over 6 mrd er satt på vent eller 

avlyst.

Videre stiller de seg bak kritikken fra Sjømat Norge og Sjømatsbedriftene.

Arbeidsgiverorganisasjon NHO Mat og Drikke Negativ Nasjonal NHO Mat og Drikke tar i sitt svar ikke stilling til grunnrentespørsmålet I havbruk, men er svært tydelig I sin kritikk av regjeringens prosess tilknyttet 

skatteforslaget. De sier det er uklokt å undervurdere skadevirkningene uventede, omfattende og omstridte omlegginger av skattesystemet har for Norges 

attraktivitet som vertsland for næringsvirksomhet og investeringer. Videre er de kritiske til at skatten trer i kraft før høringsfristen og behandling, og at man ikke 

har hensyntatt NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. I sum mener de skatten ikke kan innføres fra 1. januar 2023.

Arbeidsgiverorganisasjon NHO Reiseliv Negativ Nasjonal NHO Reiseliv mener havbruk er en næring som driver i naturen, og ikke en næring som bruker naturressurser. Derfor mener de at forslaget om å skattlegge 

næringer som driver i naturen, inkludert havbruk, med en særskatt på 40 % i tillegg til ordinær beskatning, produksjonsavgift og naturressursskatt, bør avvises på 

prinsipielt grunnlag. De mener den vil være ødeleggende for distriktsbaserte næringer som er følsomme for valutaendringer og allerede er konkurranseutsatte. De 

frykter at andre distriktsbaserte næringer etter hvert kan bli rammet hvis grunnrenteskatt etableres for havbruket.

Arbeidsgiverorganisasjon Norsk Industri Negativ Nasjonal Norsk Industri stiller seg i utgangspunktet negativ til forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk, og mener  det kreves flere endriner om det likevel 

innføres grunnrenteskatt for å redusere de negative konsekvensene på arbeidsplasser, investeringer og teknologiutviklingen i bransjen. De er særlig kritiske til det 

de opplever som et brudd med det brede skatteforliket rundt grunnrenteskatt på havbruk fra 2019. De problematiserer skattens manglende nøytralitet, svekkede 

incentiver tilknyttet utviklingstillatelser og manglende premiering av bærekraftstiltak. Sistnevnte er særlig relevant, da det primært er miljøbelastningen som 

begrenser antall tillatelser per i dag.
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Arbeidsgiverorganisasjon Næringslivets 

Hovedorganisasjon 

NHO

Negativ Nasjonal NHO mener ikrafttredelse bør utsettes til 2024, og mener det er svært uheldig at regjeringen legger opp til at nye skatter skal innføres med tilbakevirkende kraft. 

Sammen med flere andre skatteøkninger med lignende saksgang høsten 2022, svekker det tilliten til at norske myndigheter forstår betydningen av stabile og 

forutsigbare rammebetingelser. Det er flere utfordrende sider ved forslaget som er lagt frem i høringsnotatet, herunder innføringstidspunktet, uklarhet knyttet til 

prisfastsettelse og utbetaling av særskatteverdien av underskudd. Videre mener de flere alternative modeller bør vurderes, eksempelvis den færøyske modellen. 

NHO mener at det samlede skattetrykket på havbruksnæringen, inkludert forslaget i høringsnotatet, vil bremse verdi- og jobbskapingen i næringen og langs 

kysten. NHO kan ikke se at det er lagt frem en nærmere begrunnelse for den foreslåtte skattesatsen på 40 prosent. De viser forøvrig til Sjømat Norges 

høringssvar.

Arbeidsgiverorganisasjon Pelagisk Forening Negativ Nasjonal Pelagisk Forening er en organisasjon som arbeider for å støtte opp om bosetting og næringsliv langs kysten i Norge. De er imot forslaget om å innføre 

grunnrenteskatt på havbruksnæringen, og mener at dette kan føre til negative virkninger for arbeidsplassene i distriktene. De foreslår at faktisk salspris blir lagt til 

grunn for skattleggingen i stedet for normpris, for å unngå ulike konkurransevilkår for lakseprodusenter. Pelagisk Forening mener at en eventuell skatt må 

innrettes slik at den ikke hindrer fastpriskontrakter, som reduserer risikoen for selskapene og arbeidsplassene.

Arbeidsgiverorganisasjon Sjømat Norge Negativ Nasjonal Sjømat Norge er Norges største sjømatorganisasjon og organiserer 800 medlemsbedrifter blant norske havbruksbedrifter og tilhørende bransjer. 

Sjømat Norge har et av de mest omfattende høringssvarene, og bidar med omfattende innsikt og tallgrunnlag rundt flere av skatteforslagets sider, med følgende 

hovedpunkt:

1. Regjeringens forslag er ikke investeringsnøytralt

2. Svekket tillit til Norge i internasjonal kontekst - økt uforutsigbarhet

3. Massiv beslaglegning av verdier hvor andre har tatt all risiko

4. Ikke bærekraftig skattenivå – kraftig konkurransevridning

5. Høy skatt på norsk eierskap

6. Kritikkverdig saksbehandling

7. Feilaktig fremstilling av næringens lønnsomhet

8. Dobbel vridningseffekt: negative effekter for investeringer på toppen av vridningene fra selskapsskatten

9. Ingen likhet mellom laks og olje/kraftproduksjon

10. Industriell nedbygging

11. Redusert investeringstakt

12. Industriell nedbygging også i andre næringer

13. Lånefinansiering blir vanskeligere og dyrere

14. Store konsekvenser for norsk leverandørindustri

15. Redusert kapitaltilgang

16. Setter det grønne industrielle skifte i fare

17. Vår viktigste fremtidsnæring svekkes vesentlig

18. Truer havbasert innovasjon i Norge innen eksempelvis nye marine fôrråvarer, oppdrett av nye arter, ny teknologi i kystnært havbruk, havbruk til havs og 

foredling av fisk

19. Proveny en svak begrunnelse

20. Brudd med norsk tradisjon med forutsigbarhet og brede forlik

21. Sterke reaksjoner i markedene

22. Bred enighet fra 2019 bør videreføres

Videre presenterer de følgende anbefalinger:

1. Innføringen av nytt skatteregime utsettes

2. Det innføres en tidsavgrenset overgangsordning som sikrer fellesskapet de samme inntektene som i regjeringens forslag

3. Sjømat Norge ber regjeringen utrede en tilpasset og regionalisert versjon av den færøyske modellen for innhenting av grunnrenten

4. Arbeidet med en ny modell for merbeskatning av havbrukssektoren må ses i sammenheng med Torvik-utvalgets og havbruksutvalgets utredninger

5. Modell for merbeskatning av havbrukssektoren må ikke gis tilbakevirkende kraft som

foreslått i høringsutkastet fra regjeringen. 

6. Det bør søkes et bredt flertall for de skattemessige rammevilkårene for næringen, slik at

disse kan ligge fast over tid og gi trygghet for arbeidsplasser og investeringer.

Arbeidstakerorganisasjon LO (PDF, 282KB) Positiv Nasjonal Prinsipielt positive til grunnrenteskatt, med konrete kommentarer til regjeringens forslag. 

1. Oppdrettsnæringens produksjon av fisk i havet skiller seg sterkt fra andre grunnrente-beskattede næringer. Det oppstår et misforhold mellom beskatning av 

investeringer i sjø med grunnrente og investeringer på land uten grunnrente som må håndteres.

2. Forslaget om å fremføre underskudd kan sette satsingen på havbruk i fare og påvirke mange bransjer.

3. LO ønsker at normpriser brukes som skatteunderlag, men at de også tar hensyn til kontraktsmarkedet.

4. Innføring av et bunnfradrag kan skape vridende effekter og det må etableres nye regler for å unngå skattetilpasning.

5. LO ser det som formålstjenlig at et skatteregime kommer på plass innenfor Regjeringens oppsatte tidsplan, for å hindre ytterligere usikkerhet for 

arbeidstakerne i næringen.
Arbeidstakerorganisasjon Tekna - Teknisk-

naturvitenskapelig 

forening

Uspesifisert Nasjonal Tekna peker på viktigheten av å avklare usikkerheten rundt skattens innretning fort.

Arbeidstakerorganisasjon Akademikerne Positiv Nasjonal Akademikerne er i hovedsak positive til regjeringens forslag, og peker på at skatten burde vært innført før bransjen ble konsolidert. Da ville den vært lettere å 

akseptere fordi historiske investeringer/risiko også ville vært omfattet. Akademikerne støtter løsningen med normpris, så lenge den er finmasket nok.

Arbeidstakerorganisasjon Det norske 

maskinistforbund

Negativ Nasjonal Næringene i havrommet skal i økende grad bidra inn i statskassen. Dnmf ber om at det gjennomføres en videre konsekvensutredning på forslaget om 

grunnrenteskatt på havbruk, før endringen trer i kraft.

Arbeidstakerorganisasjon Econa Uspesifisert Nasjonal Econa støtter innføring av grunnrenteskatt, men mener regjeringens forslag ikke gir nøytral skatt, og at det vil gi samfunnsøkonomiske svakheter. De peker på at 

grunnrente er dårlig egnet for omfordeling, og spesielt pekes det på at eiere i de støtte selskapene i større grad består av "vanlige folk". Eiere i mindre selskaper 

er i større grad konsentrert. Econa foreslår derfor å fjerne bunnfradraget.

Arbeidstakerorganisasjon Lederne Positiv Nasjonal Støtter prinsippet om grunnrente. Men som utgangpunkt må bransjene sikres en bærekraftig økonomi med tanke på forskning, utvikling og investeringer. 

Grunnrenteskatten kan ikke stå i veien for dette. Grunnleggende spørsmål må besvares før nye skatter ilegges disse bransjene. Det er vår vurdering at nødvendige 

utredninger ikke er foretatt for den modellen for grunnrenteskatt som er foreslått i 

høringsbrevet.

Lederne oppfatter høringer med ikrafttredelse tre dager før forslagets høringsfrist,

som en svært uheldig praksis som skaper uro, svekker samarbeidsklimaet mellom 

myndigheter og næringen, og reduserer den legitimiteten norsk skattepolitikk må 

hvile på.

Innføringen av grunnrenteskatt for havbruksnæringen bør følge

utredningsinstruksen, og følgelig bør det i første fase innføres en overgangsordning 

lik den skissert av Sjømat Norge

Arbeidstakerorganisasjon NNN avd 8 Troms Positiv Troms og 

Finnmark

For oss er det viktig at man skatteteknisk premierer evnen til innovasjon og videreforedling av produktene. I dette perspektivet vil det etter vårt syn også være 

naturlig å legge til rette for skatteincentiver, slik at næringen kan prøve ut nye produksjonsområder både til lands- og til havs.

NNN avd 8 Troms er enig i at alle skal bidra mer til fellesskapet, men det er arbeiderne på gulvet som får kjenne mest på usikkerheten og permitteringer. Derfor 

så burde innføringen av denne skatten absolutt hvert utsatt til høringen var ferdig og det endelige vedtaket var gjort, så kunne innføringen tredd i kraft fra 1. 

januar 2024.
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Arbeidstakerorganisasjon Parat Positiv Nasjonal Parat støtter regjeringens forslag om å innføre en grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Grunnen til dette er at Norge vil ha et inndekningsbehov i årene 

fremover på grunn av lavere befolkningsvekst, aldrende befolkning, beskjeden vekst i olje- og gassproduksjon, og økte utgifter til alderspensjon og helse- og 

omsorgstjenester. Havbruksnæringen har mottatt konsesjoner fra staten for å drive fiskeoppdrett, som har gitt svært god avkastning over mange tiår. Parat mener 

derfor at samfunnet bør få en andel av inntektene som genereres gjennom utnyttelse av disse naturressursene. Parat tror at grunnrenteskatt er et godt skatteobjekt 

fordi det ikke har vridningseffekter eller skadeeffekter på økonomien, da det kun belaster grunnrenten. 

Arbeidstakerorganisasjon Yrkesorganisasjonenes 

 Sentralforbund - YS

Positiv Nasjonal YS mener at forslaget er godt begrunnet og ikke vil gå utover arbeidsplasser eller aktivitet langs kysten. God utnyttelse av skattegrunnlag som har minimale 

skadevirkninger på aktivitet og investeringsnivå, slik som grunnrenteskatt, vil kunne bidra til at den øvrige skattebyrden for arbeidstakere og næringsliv kan 

holdes så lav som mulig.

YS har forståelse for ønsket om å legge til rette for mindre oppdrettere, men vil samtidig peke på at grunnrente også oppstår i mindre virksomheter. Som et 

alternativ til den foreslåtte modellen kunne en i stedet vurdert et lavere bunnfradrag og heller litt lavere skattesats i grunnrenteskatten, eventuelt også lavere 

produksjonsavgift.

YS støtter forslaget om et normprisråd
Bruker- og 

interesseorganisasjon

Norges sjømatråd Negativ Nasjonal Kort oppsummert mener Sjømatrådet at det vil være tilnærmet umulig å fastsette korrekte normpriser, og at det vil bli vanskelig å lage et system for normpriser 

som ikke er unødig komplisert. Videre mener at Sjømatrådet at markedsavgiften i likhet med forskningsavgiften bør være fradragsberettiget. I tillegg mener 

Sjømatrådet at det snarest mulig bør tas beslutninger som reduserer usikkerheten som har oppstått som følge av forslaget om grunnrenteskatt og påfølgende 

presiseringer. Dagens usikkerhet har negative konsekvenser for norsk laks sin posisjon ute i markedene.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

NCE Aquatech Cluster Negativ Trøndelag  Forslaget til grunnrentebeskatning vil redusere tilgangen på kapital i bransjen og i så måte redusere innovasjonsevnen. I skrivende stund har allerede forslaget fått 

store konsekvenser for norsk leverandørindustri og allerede kansellerte investeringer har redusert innovasjonsevnen for den samledeoppdrettsnæringen i Norge.

Fra NCE Aquatech bes det derfor om at Regjeringen foretar en helhetlig vurdering av hva grunnrentebeskatningen betyr for den samlede verdikjeden for 

oppdrett av laks og ørret, inkludert tilhørende leverandørindustri. Da særlig hvordan forslaget reduserer tilgangen på kapital og dertilhørende reduksjon av 

innovasjonsmuligheter i Norge, og hvordan dette truer Norges globalt ledende posisjon som innovatør og leverandør til den globale havbruksnæringen.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Næringsarena Nord 

(PDF, 4MB)

Negativ Troms og 

Finnmark

Næringsarena Nord er sterkt kritiske til skatteforslaget, og oppsummerer med:

1. Utsette innføring av nytt skatteregime. Innføring av grunnrenteskatt må utsettes til det foreligger en grundig konsekvensutredning av skattemodellen. Skatten 

må utformes før den kan vedtas og innføres. Noe annet bryter med våre grunnleggende demokratiske spilleregler.

2. Innføre tidsavgrenset ordning som sikrer felleskapet samme inntekter som presentert i regjeringens forslag. Særbeskatningen av havbruk må baseres på 

modellen fra 2020 med auksjon på nye tillatelser, kombinert med produksjonsavgift. Modellen har bred politisk enighet, og burde benyttes inntil ny modell er 

gjennomarbeidet, vedtatt og innført.

3. Utrede alternative modeller. En skatt basert på normpris og ikke reel produksjon og inntekt vil medføre uforutsigbare driftsvilkår for havbruksaktørene. 

Regjeringen bør se til erfaring fra Færøyene og Island og deres velfungerende ordning hvor avgiften øker med økende lønnsomhet. Modellen baseres på en 

trinnvis produksjonsavgift som tar hensyn til differansen mellom pris og produksjonskostnader. For å ta hensyn til ulike kostnadsnivå langs kysten, kan modellen 

regionaliseres. Bunnfradraget vil enkelt kunne etableres, og skattemodellen er ubyråkratisk for både myndigheter og bedrifter. Viser til videre detaljer om 

modellene i høringsinnspillet til Sjømat Norge.

4. Inkludere reelle kostnader i fradrag. Betalt forhåndsgrunnrenteskatt ved kjøp av vekst, vederlag for kjøp av løyve og andre nødvendige driftsinvesteringer må 

inkluderes i fradraget. Dette skyldes store ulikheter mellom investeringer og verdikjedemarginer på tvers av skattesoner for næringen.

5. Etablere dialog mellom regjeringen, partigruppene på Stortinget og partene i arbeidslivet med sikte på bred enighet om en modell som sikrer næringslivet 

forutsigbarhet, lønnsomhet og videre utviklingskraft. 

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Nettverk fjord- og 

kystkommuner

Negativ Nasjonal Nettverket representerer 78 fjord- og kystkommuner, og mener:

1. Kyst- og fjordkommunene er svært bekymret over hvordan forslaget om 

innføring av grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for vertskapskommunene, 

herunder at forslaget i liten grad er konsekvensutredet. 

2. NFKK er prinsipielt imot en statlig grunnrenteskatt på havbruk

3. NFKK mener at modellen for grunnrentebeskatning er unødvendig byråkratisk og vil kreve mye svært mye oppfølging for å fungere i praksis.

4. NFKK mener at modellen for grunnrentebeskatning er heftet med mye usikkerhet og gir svært uheldige virkninger på bekostning av vertskommunene, og at 

den foreslått modellen bidrar til sentralisering av kapital fra vertskommuner og over til sentrale strøk på Østlandet

5. Regjeringen har indikert at skatten vil medføre et årlig proveny på omtrent 3,8 mrd. NFKK mener at forslaget til grunnrenteskatt for havbruk underestimerer 

provenyet

6. NFKK mener valget om å bruke Nasdaq-børsen som normpris er svært uheldig og gir store uønskede konsekvenser for utviklingen av norsk 

sjømatproduksjon. Lange kontrakter hindres.

7. Det er uttalt at forslaget om grunnrenteskatt kun skal treffe de største aktørene i markedet, tilsvarende omtrent en tredjedel av næringen. Analyser av den 

foreslåtte modellen med bunnfradrag på 4000-5000 tonn viser at bunnfradraget er satt såpass lavt at det i praksis berører nærmere to tredjedeler av næringen, 

herunder små lokalt eide selskaper

8. Prosessen har vært uheldig
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Bruker- og 

interesseorganisasjon

Sjømatbedriftene Negativ Nasjonal Sjømatbedriftene gir et svært omfattende og utfyllende høringssvar, og oppsummer sitt forslag på følgende måte:

- Sjømatbedriftene går imot regjeringens forslag til innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

- Sømatbedriftene mener den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruk vil kunne være i strid med konstitusjonelle regler som forbyr en selektiv beskatning. 

Skatten vil også være i strid med EØS-rettens bestemmelser om etableringsrett og fri kapitalbevegelse samt det sjømatsektorspesifikke forbudet mot 

konkurransevridende statsstøtte i EØS-avtalens protokoll 9. Dette fremgår av en utredning SANDS Advokatfirma DA har utført på vegne av Sjømatbedriftene, 

jf. vedlegg nr. 2.

- Sjømatbedriftene mener høringsnotatet fra regjeringen representerer grove brudd på utredningsplikten. Dette fremgår av en utredning SANDS Advokatfirma 

DA har utført på vegne av Sjømatbedriftene, jf. vedlegg nr. 1.

- Sjømatbedriftene fremmer en alternativ modell for beskatning. Modellen bygger på følgende hovedtrekk:

-- Den sikrer staten økt inntekt på om lag 3,9 mrd. kr.

-- Den er innrettet som en progressiv beskatning basert på prinsippene i den Færøyske modellen.

-- Produksjonsvolum under 29 000 tonn beskattes med en lav prosentsats, og hvor produksjonsvolum høyere enn 29 000 tonn beskattes med en høyre 

prosentsats. (Skattesatsene settes henholdsvis til 1,44% (lav sats) og 4,92% (høy sats).

-- Skatteberegningsgrunnlaget skal basere seg på reelle inntekter – ikke normpris basert på Nastaq.

- Sjømatbedriftenes alternative forslag innebærer at naturressursskatten oppheves.

- Sjømatbedriftene har vært opptatt av å finne en modell som innebærer at arbeidsplasser kan skapes, investeringer gjennomføres, og fortsatt økt verdiskapning, 

slik at konkurransekraften opprettholdes.

Videre trekker de frem følgende utfordringer ved regjeringens forslag: 

➢ Det foreslåtte bunnfradraget virker å være i strid med både EU-retten, og norsk rett, og vil i så tilfelle være ulovlig. Dette  innebærer at alle de små- og 

mellomstore selskapene som var lovet en skjerming kan stå igjen uten en slik skjerming.

➢ Høringsnotatet representerer grove brudd på utredningsplikten.

➢ Hensikten med skatten synes å være uklart definert

➢ Beregningene som er gjort for å kvantifisere grunnrenten i havbruk bygger på urimelige forutsetninger. Det legges til grunn en svært lav normalavkastning, og 

det ses helt bort fra at deler av den økte lønnsomheten de senere år skyldes svekket kronekurs, markedsarbeid, og driftsmessig kompetanse.

➢ Innretningen har uheldige effekter på næringens struktur og vekstmuligheter

➢ Det legges opp til en modell som vil medføre omfattende ressursbruk i selskapene for å forholde seg til et nytt komplekst regelverk og til kontroll i det 

offentlige 

➢ Normprisen fremstår fortsatt som problematisk til tross for gjentatte «presiseringer», herunder forslag om et normprisråd som for oss fremstår mer som en 

avsporing, og som dessuten kan synes svært uhensiktsmessig (et råd kan ikke få innsyn i en samlet nærings kunderelasjoner som inneholder svært sensitiv 

informasjon) 

➢ Næringens verdikjede er kompleks, og det vil oppstå en rekke utfordringer knytet til internprising som må reflektere reelle avkastningskrav

➢ Dagens skatteforslag vil gjøre alle prosjekter driftet på utviklingslisenser ulønnsomme. 

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Advokatforeningen Uspesifisert Nasjonal Advokatforeningen er en frivillig og ulønnet organisasjon som blant annet jobber for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og mennekserettighetene, bl.a. 

gjennom høringsuttalelser. De tar ikke stilling til om skatten bør innføres da dette er et politisk spørsmål, men kun påpeke forhold med forslaget som er på høring 

som bør revurderes.

Advokatforeningen mener blant annet at det bør vurderes om forslaget om grunnrenteskatt bør omfatte havbruk til havs, og at det bør vurderes en særordning for 

investeringskostnader i utviklingsprosjekter. Videre mener Advokatforeningen at forslaget om beskatning basert på normpris krever en nærmere vurdering. 

Beskatning på grunnlag av noe annet enn faktisk inntekt kan være prinsipielt betenkelig, og må derfor baseres på at en slik løsning er nødvendig. Tilsvarende 

mener Advokatforeningen at det er behov for å gjøre en nærmere vurdering av spørsmålet om fradragsmulighet for allerede foretatte investeringer.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

AIPCE-CEP EU Fish 

Processors and 

Traders Association

Negativ Internasjonal AIPCE-CEP stiller seg svært kritisk til skatteforslagets effekter. De peker i særlig grad på effektene på langtidskontrakter og anmoder at det tas grep for å 

gjennoppnå forutsigbarhet for EU-kjøpere av norske havbruksprodukter. 

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Bedriftsnettverket 

FLO-sjø

Negativ Nasjonal FLO-sjø er et bedriftsnettverk som jobber for å styrke utviklingstakten for flytende lukket oppdrett i sjø. De mener forslaget har utilsiktede bivirkninger som ikke 

støtter Stortingets nasjonale ambisjon for næringen. De mener det må settes et tak på totalbeskattning, innrettningen må understøtte utvikling av miljøteknologi, 

besluttningsprosessen må være rask for å minske usikkerhet for leverandørindustrien og skattemodellen for utviklingstillatelser må endres.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Bergen Næringsråd Negativ Vestland Bergen Næringsråd mener forslaget som foreligger bær avvises og forkastes. De trekker frem urimelig høy totalbeskattning, svekking av norsk konkurranseevne, 

negative konsekvenser for norsk leverandørindustri, svekket tillit til stabile rammebetingelser, feil skatteform for biologiske prosesser og verdikjeder.  De ber om:

1) utsatt innføring til en ordentlig konsekvensutredning 

2) utarbeidelse av alternative modeller 

3) forkasting av normprismodellen 

4) alle betalbare kostnader må inkluderes i fradrag 

5) og begrunnelse for skattesatsen som nå er fraværende

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Biomarint forum Uspesifisert Nasjonal Biomarint forum representerer en rekke underorganisasjoner av LO og NHO. Felles for alle eierorganisasjonene i Biomarint forum er en erkjennelse av at 

næringen kan bidra mer til fellesskapet, men at de ønsker å unngå en grunnrenteskattemodell med utilsiktede konsekvenser som reduserte investeringer på 

landsiden og mindre bearbeiding i Norge. De løfter følgende hovedpunkt:

1) Aksept for grunnrenteskatt på havbruk

2) Behov for riktig innretning og stabile rammevilkår

3) Det bør utforskes flere modeller for å innhente grunnrenten

4) Modell og innrettning må ikke svekke investeringer og arbeidsplasser

5) Normpris på reflektere reelle salgspriser

6) Bunnfradraget kan medføre vridninger, samtidig som foreslått nivå ikke nødvendigvis skjermer de små

7) Den norske modellen, med høy grad av tillit, må ivaretas
Bruker- og 

interesseorganisasjon

Bodøregionens 

Utviklingsselskap AS

Negativ Nordland  er kritiske til skatteforslaget og mener

1) Forslaget og innføring bør utsettes

2) Andre modeller bør utredes

3) Man må sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Bømlo Næringsråd Negativ Vestland Bømlo Næringsråd er sterkt uroa over konsekvensane grunnrenteskatten vil ha.  Då forslaget om grunnrenteskatt vart lagt fram i september i fjor, hadde lokale 

selskap planlagt investeringar for 2,5 MRD kroner, som vil gje om lag 160 nye direktearbeidsplassar, og 250 indirekte arbeidsplassar. Desse prosjekta er no 

stoppa. For å sikre eit heilskapeleg skattesystem ber Bømlo Næringsråd om at det blir gjort ei heilskapleg konsekvensutgreiing av nye skattar før ein innfører 

desse, der ein har brei involvering av alle partar, og ser på heilskapen av kva konsekvensar dei vil gje, i eit større bilete.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Den norske 

Revisorforening

Negativ Nasjonal En riktig utformet grunnrenteskatt i havbruksnæringen kan være en god skatt. Den norske Revisorforening forstår det slik at næringen selv er innforstått med 

dette. De mener imidlertid at prosessen regjeringen legger opp er uforsvarlig, og vil anbefale at innføringen utsettes til innretningen og konsekvensene av 

forslaget har vært skikkelig utredet. De peker videre på innføringstidspunkt, totalskatt og manglende hensyn til Skatteutvalgets arbeid.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Energi Norge Negativ Nasjonal Energi Norge ser at Sjømat Norge i brev til Statsministeren har foreslått en overgangsordning hvor de dekker ønsket proveny gjennom en midlertidig forøkt 

produksjonsavgift. Dette slik at det skal være mulig å snu prosessen slik at ikrafttredelse kommer etter vedtak. Energi Norge støtter dette.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Energigass Norge Uspesifisert Nasjonal Energigass Norge ønsker å ta opp et aspekt som har vært lite framme i diskusjonen om innføring av grunnrente for havbruk, nemlig muligheten for å bruke 

grunnrenten til å fremme klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi i en av landets største vekstnæringer. De foreslår konkret at utgifter til tiltak som fremmer 

bærekraft og sirkulærøkonomi tas med som særlig grunnlag for fratrekk av kostnader i § 19-8 Fradragsberettigede kostnader i det nye kapittelet om 

havbruksskatten i skatteloven, i tillegg til utgiftene som allerede er tatt med som fradragsgrunnlag.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

European Salmon 

Smokers Association

Uspesifisert Internasjonal ESSA er svært kritiske til skatteforslaget og trekker frem innføringstidspunkt, kosekvensen for langtidskontrakter som følge av normpris som en betydelig 

konsekvens for salg og videreforedling av norsk laks og ørret.
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Bruker- og 

interesseorganisasjon

Family Business 

Norway

Negativ Nasjonal Family Business Norway vil ikke kommentere på detaljene i forslaget, men ønsker å kommentere på forslaget fra et norsk eiersynspunkt, og peke på følgende 

hovedutfordringer med forslaget:

1. Norsk eierskap i en av Norges viktigste fremtidsnæringer må ha konkurransedyktige rammevilkår sett fra et eierståsted. Det totale skattetrykket for norsk 

næringsliv må sees i sammenheng

2. En nøytral skatt bør ikke skape strukturkonsekvenser eller forretningsmessige konsekvenser slik som forslaget til ny grunnrenteskatt for havbruk vil gjøre.

3. Forutsigbarhet i rammevilkår er helt kritisk for store og små bedrifter i Norge, og i særdeleshet for familie-eide selskap som ikke har like stor fleksibilitet i 

kapitaltilgangen sin.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Flatanger 

Næringsforum

Negativ Trøndelag  Flatanger Næringsforum er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Frøya Næringsforum Negativ Trøndelag  Hitra og Frøya næringsforum slutter seg begge fullt til NFKK sin uttalelse. De kritiserer at man bruker samme betraktninger for havbruk som I olje og gass, 

peker på vesentlige konsekvenser for lokalt næringsliv og lokalmiljø og anbefaler I likhet med Næringsalliansen Trøndelag:

- Høringsfristen forlenges, og fremtidig modell for beskatning av havbruket i Norge

vurderes sammen med innstillingen i skatteutvalget.

- Evnt ny skattemodell IKKE gis tilbakevirkende kraft, og ikke tres i kraft før tidligst

1.1.2024.

- Regjeringen etablerer dialog med partene i arbeidslivet som sikrer næringens

lønnsomhet og utviklingskraft i Norge.

- Særbeskatning av havbruk må såfremt det er nødvendig baseres seg på den

modellen det var politisk enighet om i 2020, med auksjon på nye tillatelser,

kombinert med produksjonsavgift.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Global Aquaculture 

Tech HUB

Negativ Trøndelag  - GATH mener forslaget til grunnrentebeskatning bør skrotes.

- Innretningen på grunnrenteskatten og konsekvenser må tilstrekkelig utredes.

- Endringer av dagens skatteordning må være tverrpolitisk forankret, ikke bare

rikspolitisk, men også distriktspolitisk (kystpolitisk).

- For å unngå for høyt skattetrykk må man se innretning av grunnrente i sammenheng

med formueskatt på arbeidende kapital.

- Verdsetting av konsesjonene må endres slik at ikke private investorer (familieselskap)

får høyere formuesverdi enn børsnoterte selskap.

- Endringer i dagens skatteordning må være nøytral og ikke påvirke den

virksomhetenes konkurransekraft.

- Skatten bør ha insentiver som gjør det attraktivt å øke bearbeidingsgraden og

videreforedlingen i Norge. En slik ordning vil bidra til økt verdiskapning, økt

sysselsetting, økt skatteinngang og økt bærekraft.

- Ordningen bør ha insentiver til økt satsing på ny og miljørettet oppdrettsteknologi,

herunder satsing på oppdrett med lukket teknologi. Regjeringen bør legge til rette for

en konverteringsordning der 1 åpen ordinær konsesjon kan byttes i 3 lukkede

miljøkonsesjoner.

- GATH er imot bruken av normpris og mener faktiske inntekter / kostnader må ligge til

grunn ved beskatning.
Bruker- og 

interesseorganisasjon

Hareid Næringsforum 

og Ørsta 

Næringskontor

Negativ Møre og 

Romsdal

Hareid Næringsforum og Ørsta Næringskontor krever at regjeringen utsetter ikrafttredelsen av endringen til 1.1.24. De ber regjeringen om å foreta nødvendig 

forankring av endringsforslaget med næringene. Dette for å sikre et skattesystem som ivaretar mangfold og privat lokalt eierskap, samt sikrer langsiktige og 

forutsigbare rammevilkår som bidrar til økte investeringer og verdiskapning for næringen.

- Den totale skattebelastningen for havbruksnæringen må utredes for å sikre god og stabil utvikling, vekst og ikke minst norsk eierskap.

- Bunnfradraget må økes.

- De mener at modellen for grunnrentebeskatning er heftet med mye usikkerhet og gir svært uheldige virkninger på bekostning av vertskommunene, og at den 

foreslåtte modellen bidrar til sentralisering av kapital fra vertskommuner.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Havklynga SA Negativ Troms og 

Finnmark

Leverandørindustrien er bekymret for den usikkerheten skatteforslaget har skapt. Grunnrenteskatten vil føre til lavere investeringer i havbruksnæringen og kan 

påvirke utviklingen av selskaper negativt. Oppdrettsnæringen er en kompleks næring som bør lyttes til av de med førstehåndskunnskap før store skatteforslag 

lanseres. Oppdrettsnæringen reinvesterer overskudd i lokale miljøer og fremtidig utvikling. En enklere skattemodell som en fast andel av faktisk salgspris på laks, 

og skatten som går til vertskommunene gjennom Havbruksfondet, kan være en bedre løsning.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Kristiansund og 

Nordmøre 

Næringsforum

Negativ Møre og 

Romsdal

KNN består av 330 medlemsbedrifter på Nordmøre og en stor del av disse har tilknytning til havet. De er kritiske til skatteforslaget og viser blant annet til 

rapporten "Lakseskattens utfordringer". De anbefaler:

- Høringsfristen forlenges, og fremtidig modell for beskatning av havbruket i Norge vurderes sammen med innstillingen fra skatteutvalget.

- Eventuell ny skattemodell ikke gis tilbakevirkende kraft og innføres ikke før den er behandlet i Stortinget, tidligst 1.1.2024.

- Regjeringen etablerer dialog med partene i arbeidslivet og partigruppene på Stortinget med sikte på å oppnå bred enighet om en modell og et nivå som sikrer 

næringens lønnsomhet og utviklingskraft i Norge. 

- En fremtidig skattemodell som har bred politisk forankring, gir næringen stabile og forutsigbare skattevilkår.

- Inntil bred enighet om en eventuell ny modell, bør særbeskatningen av havbruk baseres på modellen det var politisk enighet om i 2020, med auksjon på nye 

tillatelser, kombinert med produksjonsavgift.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

KS Uspesifisert Nasjonal KS er generelt positive til grunnrenteskatt på havbruk, men problamtiserer flere dimensjoner av innretnmingen på skatteforslaget. De problematiserer muligheten 

for at normpris og feilprising kan gi samfunnsøkonomiske tap. De mener havbrukskommuenne må få en større andelø av inntektene gjennom økt 

produksjonsavgift på bekostning av ekstrabevilgninger og naturressursskatt. Deutfordrer videre bunnfradraget, både i form av størrelse og muligheten for å skape 

vridninger, men tar ikke stilling til størrelsen i seg selv.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Namdalskysten 

Næringsforening

Negativ Trøndelag  Namdalskysten Næringsforening er sterkt kritiske til skatteforslaget. De viser blant annet til funnene i rapporten "Lakseskattens utfordringer". De er også 

tydelige på at de mener havbruksnæringa allerede betaler grunnrente. De anbefaler særlig:

- Modellen må ses i sammenheng med skatteutvalget (des 2022) og havbruksutvalget (mars 2023)

- Kan ikke ha tilbakevirkende kraft, og innføring bør utsettes

- Etablere god dialog mellom regjeringen, næøringslivet og partigruppene på Stortinget

- Sørge for bred politisk forankring

- Foreløpig bør man basere seg på modellen med bred politisk enighet fra 2020 med auksjoner og produksjonsavgift

- Det er foreslått et skyhøyt nivå som må revurderes
Bruker- og 

interesseorganisasjon

Norges Fiskarlag Negativ Nasjonal Norges Fiskarlag fraråder innføring av regjeringas forslag. De stiller seg svært kritiske til prosessen og mener det ikke er tilstrekkelig utredet hvilke konsekvenser 

en slik skatt vil få. De mener innføringen må utsettes, og videre utfordrer de det totale skattetrykket som allerede er høyere enn i andre næringer. De mener 

satsen er for høy, at faktiske priser må legges til grunn, at forslaget ikke er investeringsnøyrtalt og problematiserer bruken av brunnfradrag med utgangspunkt i 

Skatteutvalget. Videre mener de det bør diskuteres i hvilken grad det foreligger en permanent grunnrente i havbruk, samt at alternative modeller må utforskes.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Norges 

Miljøvernforbund

Positiv Nasjonal Norges Miljøvernforbund ( NMF ) støtter regjeringens forslag til grunnrenteskatt og hvordan den bør utformes, men peker på noen  tanker om forbedring for 

miljøet i forslaget som skal vedtas.

1) Ettersom oppdrett på land ikke skal beskattes bør heller ikke lukkede anlegg i sjø beskattes

2) De er svært bekymret for videre satsning på lukkede anlegg om disse også skal beskattes, og dette er negativt for videre miljømessig satsning

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Norske Skipsverft 

Salg og Markedsføring

Negativ Nasjonal NSSM sin hovedkonklusjon er at Regjeringens forslag hverken er gjennomtenkt eller velbegrunnet. En konsekvens av forslaget er at det over tid vil medføre 

betydelig nedgang i aktivitetsnivået for leverandørindustrien , og i verste fall til industridød i skipsbyggingsindustrien. De setter dette i sammenheng med det de 

mener har vært en svekking av norske skipsverftsarbeidsplasser over tid.
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Bruker- og 

interesseorganisasjon

Næringsalliansen for 

Trøndelag

Negativ Trøndelag  Næringsalliansen Trøndelag representerer en rekke regionale næringsforeninger med tilsammen 5000 medlemsbedrifter. De viser innledningsvis til de mulige 

konsekvensene av skatteforslaget presentert I rapporten "Lakseskattens utfordringer". Næringsalliansen for Trøndelag anbefaler at:

- Høringsfristen forlenges, og fremtidig modell for beskatning av havbruket i Norge vurderes sammen med innstillingen fra skatteutvalget (desember 2022) og 

havbruksutvalget (mars 2023).

- Eventuell ny skattemodell ikke gis tilbakevirkende kraft og innføres ikke før den er behandlet i Stortinget, tidligst 1.1.2024.

-  Regjeringen etablerer dialog med partene i arbeidslivet og partigruppene på Stortinget med sikte på å oppnå bred enighet om en modell og et nivå som sikrer 

næringens lønnsomhet og utviklingskraft i Norge.

- En fremtidig skattemodell som har bred politisk forankring gir næringen stabile og forutsigbare skattevilkår.

- Inntil bred enighet om en eventuell ny modell, bør særbeskatningen av havbruk baseres på modellen det var politisk enighet om i 2020, med auksjon på nye 

tillatelser, kombinert med produksjonsavgift. 

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Næringsalliansen 

Vestland

Negativ Vestland Næringsalliansen Vestland peker på følgende hovedinnspill:

- Forslaget om grunnrenteskatt medfører et helt urimelig høyt totalt skattetrykk på havbruksnæringen, ogsom truer arbeidsplasser langs kysten.

- Forslaget ødelegger norsk konkurranseevne med langt høyere skatter enn konkurrenende land

- Man har ikke vurdert de alvorlige konsekvensene for norsk leverandør- og foredlingsindustri

- Prosessen ødelegger tilliten til norske stabile rammevilkår for nøringslivet.

De mener videre at 1) innføringen må utsettes, 2) alterative modeller må utforskes, 3) normprismodellen må skrotes, 4) alle reelle kostnader må inkluderes, 5) 

skattesatsen må revurderes, 6) man må fjerne eller redusere formuesskatten i tråd med Torvikutvalget før en eventuell innføring.

- Prosessen bærer preg av å innføre en skatteform fra kraftindustrien til biologiske prosesser og verdikjerder.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Næringsforeningen i 

Stavanger-regionen 

og Næringsforeningen 

Haugalandet

Negativ Rogaland Høringssvaret uttrykker bekymring for konsekvensene for havbruksnæringen selv og dens leverandørnæring. Det foreslås å innføre en alternativ modell for 

innhenting av ønsket proveny der den færøyske modellen løftes særlig. Frem til da bør det innføres en overgangsordning med økt produksjonsavgift etter forslag 

fra Sjømat Nroge. Om man ikke gjør dette, men forholder seg til foreslått modell:

- Negativ grunnrente utbetales i tråd med prinsippet om kontantstrømsbasert skatt

- Staten stiller med kontantutlegg på investeringer tilsvarende grunnrentesatsen

- Det må presenteres alternativ løsning for risikoavlastning for utviklingstillatelsene

- Det må opprettes et realinvesteringsregister som muliggjør pantsettelse av anleggsmidler som flytende lukkede anlegg eller havbaserte anlegg

 - Staten må stimulere innovasjonsprosesser ved å tilby flere produksjonstilatelser som incentiverer miljøteknologi

- Satsen bør reduseres til ca. 15% for å hente ønsket proveny på 3,8mrd

- Faktiske salgspriser må benyttes

- Faktiske kostnader må ligge til grunn for beregning av driftskostnader'

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen

Negativ Trøndelag  Næringsforeningen i Trondehimsregionen anbefaler:

- Høringsfristen forlenges, og fremtidig modell for beskatning av havbruket i Norge vurderes sammen med innstillingen fra skatteutvalget (desember 2022) og 

havbruksutvalget (mars 2023).

- Eventuell ny skattemodell ikke gis tilbakevirkende kraft og innføres ikke før den er behandlet i Stortinget, tidligst 1.1.2024.

-  Regjeringen etablerer dialog med partene i arbeidslivet og partigruppene på Stortinget med sikte på å oppnå bred enighet om en modell og et nivå som sikrer 

næringens lønnsomhet og utviklingskraft i Norge.

- En fremtidig skattemodell som har bred politisk forankring gir næringen stabile og forutsigbare skattevilkår.

- Inntil bred enighet om en eventuell ny modell, bør særbeskatningen av havbruk baseres på modellen det var politisk enighet om i 2020, med auksjon på nye 

tillatelser, kombinert med produksjonsavgift. 
Bruker- og 

interesseorganisasjon

Salmon Group AS Negativ Nasjonal Vår klare anbefaling til regjeringen er derfor å utsette innføring av foreslått grunnrente for havbruk til det er gjennomført en grundig konsekvensutredning. Den 

samlede skattebelastningen må hensyntas og vurderes i næringspolitikken, og det bærende prinsippet må være at skatt skal være på penger tjent.

1. Verdsettelsesprinsipp for havbrukstillatelser må baseres på en fullkostbetraktning

2. Produksjonsavgift og naturressursskatt må være relatert til avgift på penger tjent

3. Grunnrenteskatt må innrettes på en måte som sikrer økonomisk bærekraft og videre vekst, noe forslaget ikke i varetar i sin nåværende form og nivåer

4. Skal et bunnfradrag reelt sett skjerme lokaleide selskap, må det som minimum 

tredobles.

5. Skal vi kunne opprettholde velferden må offentlig sektor effektiviseres

6. Samdrift er viktig for spesielt de minste aktørene. Denne driftsformen må sammen med andre driftsformer ivaretas når nye skatter og avgifter skal innføres

7. Økt foredling er blant mulighetsrommene vi her vil trekke frem, samt investeringer 

i ny teknologi og produksjonsmetoder som inntreffer utenfor grunnrenteskattens 

virkeområder, men som er viktige for å løse biologiske utfordringer i næringen.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Sjømatklyngen Senja Negativ Troms og 

Finnmark

Sjømatklyngen Senja løfter flere bekymringer til effektene skatteforslaget kan ha på havbruksnæringen og tilhørende lokalsamfunn, og peker blant annet på 

uforutsigbare rammevilkår,  høyt skattetrykk, normprisinnføringstidspunkt og tilhørende prosess. 

Bruker- og 

interesseorganisasjon

SMB Norge Negativ Nasjonal SMB Norge stiller seg bak høringssvarene til Sjømat Norge og Norges Sjømatråd. I høringssvaret retter de sterk kritikk til regjeringen, med særlig fokus på 

prosessen som er gjennomført - eller ikke gjennomført.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Sogn og Fjordane 

Næringsråd

Negativ Vestland Sogn og Fjordane Næringsråd er svært kritiske til måten en slik dramatisk skatteøkning blir innført på. De mener innførng må utsettes, med mulig midlertidig 

økning av produksjonsavgiften, samt utrede muligheten for alternative modeller slik som den færøyske.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Stiim Aqua Cluster Negativ Rogaland Stim Aquacluster er kritiske til skatteforslaget, med særlig fokus på konsekvensene for teknologiutvikling. Stiim Aqua Cluster vil belyse at den foreslåtte skatten 

vil stoppe de fleste investeringene i utviklingstillatelsesprosjektene, fordi de ikke lenger vil være lønnsomme.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Torskenettverket Negativ Nasjonal Torskenettverket er bekymret for forslaget til grunnrentebeskatning på oppdrett av laks og ørret selv om de i første omgang ikke er direkte berørt.

Slik forslaget er formulert nå, vil staten ikke være med å ta investeringskostnadene og risiko i oppbyggingen av den kommersielle matfiskproduksjonen, men 

innføre grunnrenteskatt dersom man senere oppnår lønnsomhet. I en oppstartsfase vil de fleste næringer og bedrifter investere tungt, og være avhengig av ekstern 

kapital. Det betyr at dersom staten skal høste en fremtidig grunnrenteskatt, må staten også være med å ta deler av investeringene og risiko i en oppbyggingsfase. 

Slik er ikke forslaget utformet i dag.

De foreslår at innføring av grunnrenteskatt utsettes og at myndighetene inviterer næringen til dialog både om hvordan den fremtidige beskatningen bør innrettes 

og om hvordan Norge kan beholde sin verdensledende posisjon innenfor oppdrett.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

Verdipapirforetakenes 

Forbund

Negativ Nasjonal VPFF mener den foreslåtte «lakseskatten» vil ha negative konsekvenser på næringslivets mulighet til å hente inn risikokapital. De peker på at det norske 

kapitalmarkedet er svært velfungerende I en internasjonal målestokk. Stabile og forutsigbare rammevilkår er avgjørende for dette.

Bruker- og 

interesseorganisasjon

WWF Verdens 

naturfond

Uspesifisert Nasjonal WWF mener den største delen av verdiskapingen i havbruksnæringen er knyttet til naturressursene, heller enn innsatsfaktorene i produksjonen. WWF Verdens 

naturfond mener derfor det er fornuftig at de som forbruker felles naturressurser betaler tilbake til fellesskapet. Den bør ikke bare gå til befolkniningen, men også 

naturen, særlig når det er negativ naturpåvirkning.

Forsknings- og 

undervisningsinstitusjon

NMBU Positiv Viken  NMBU mener at den foreslåtte grunnrentebeskatningen av oppdrettsnæringen er 

en naturlig følge av bruk av felles naturressurser, men at skatten i seg selv ikke er 

et incentiv for den bærekraftige omleggingen av næringen som det er behov for. 

NMBU mener derfor at en prosentvis andel av statens inntekter fra skatten bør 

øremerkes forskning for en bærekraftig omstilling av havbruksnæringen. Dette vil 

komme næring, lokalsamfunn og ikke minst naturen til gode. Vi foreslår at det 

opprettes et forsknings- og omstillingsfond som er øremerket mer omgripende 

forskningsprosjekter i den samme næringen som omfattes av 

grunnrentebeskatning.
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Fylkeskommune Troms og Finnmark 

fylkeskommune

Uspesifisert Troms og 

Finnmark

Fylkestinget uttrykker bekymring over havbruksnæringens totale skattetrykk, som over kort tid er endret vesentlig. Grunnrenteskatten vil komme i tillegg til 

ovennevnte formueskatt, og gjør at rammebetingelsene og det totale skattetrykket blir betydelig endret fra og med 2023. Slike store endringer over kort tid vil 

følgelig i sum kunne ha store negative virkninger for planlagte investeringer, videreforedling, leverandørindustrien og følgelig arbeidsplasser i distriktene. 

Fylkestinget er enig med Finansdepartement at de mindre aktørene bør skjermes for grunnrentebeskatning, og at bunnfradraget bør økes, fordi selskapene har en 

effektiv produktivitet som overstiger MTB betydelig.

Fylkeskommune Vestland 

fylkeskommune (PDF, 

66KB)

Uspesifisert Vestland Vestland fylkekommune mener en bred høring med inkluderende diskusjoner, med tilstrekkelig gode konsekvensutredninger. De er svært kritiske til normpris, 

mener bunnfradraget tilstrekkelig må skjerme små aktører og at vertskommuner får en rimelig andel av verdiskapninga.

Fylkeskommune Agder fylkeskommune Positiv Agder Hovedutvalget støtter innføring av grunnrente med visse endringer, og at

kommunene/fylkeskommunene tildeles 70 prosent av inntektene fra den nye

skatten.

2. Det bunnfradraget som foreslås for ordningen vil slå skjevt for mindre bedrifter

med lokalt eierskap langs kysten. Dette fordi bunnfradraget er basert på

selskapenes totale MTB (maksimalt tillatt biomasse) og ikke på produksjon per

år. Hovedutvalget vil derfor anbefale at bunnfradraget i ordningen settes

høyere enn forslaget i høringen som er på 4000-5000 tonn.

3. Hovedutvalget er kritisk til at grunnrente kobles til normpris, og ikke opp mot

faktisk fastpris, samt at investeringer på land ikke kommer til fratrekk.

Grunnrente for havbruk må innrettes på en bedre måte som legger til rette for

mer bearbeiding av fisken på land og større verdiskaping lokalt

4. Det bunnfradraget som foreslås for ordningen vil slå skjevt for mindre bedrifter

med lokalt eierskap langs kysten. Dette fordi bunnfradraget er basert på

selskapenes totale MTB (maksimalt tillatt biomasse) og ikke på produksjon per

år. Hovedutvalget vil derfor anbefale at bunnfradraget i ordningen settes

høyere enn forslaget i høringen som er på 4000-5000 tonn. 

Fylkeskommune Møre og Romsdal 

fylkeskommune

Negativ Møre og 

Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune går imot innføring av grunnrenteskatt for

havbruksnæringa slik den ligg føre. Det må utførast ei konsekvensutgreiing

som vurderer det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og dei

konsekvensar eit høgare skattetrykk på havbruksnæringa vil ha på

sekundærnæringar. Eventuelle endringar i skatteregimet for havbruksnæringa

skal ikkje gjerast gjeldande før tidlegast i 2024.

Fylkeskommunen peker også på at faktisk salgspris bør benyttes som beregningsgrunnlag, at bunnfradraget bør heves og at faktiske kostnader tilknyttet 

investeringer i andre deler av verdikjeden bør kunne trekkes fra. De peker også på at en større del av skatten frå havbruksnæringa bør gå direkte til 

vertskommunane og -fylkeskommunane, slik at det blir meir attraktivt å legge til rette for havbruksnæringa.

Fylkeskommune Nordland 

fylkeskommune

Uspesifisert Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak:

1. Nordland fylkesting er for innføring av grunnrenteskatt på havbruk.

2. Nordland fylkesting ber om at det endelige forslaget til økt beskatning av

havbruksnæringen må utformes slik at det totale skattetrykket, herunder

grunnrenteskatt, produksjonsavgift, formueskatt og naturressursskatt gjør at

mangfold, norsk eierskap, forutsigbare rammevilkår, miljøteknologisk utvikling

og verdiskaping ivaretas.

3. Grunnrenten må innrettes slik at det også i fremtiden er mulig å investere i

industrianlegg både i hav og på land.

4. Beskatningen må innrettes slik at de minste selskapene skjermes.

5. Det endelige forslaget må sikre at vertskommuner og vertsfylkeskommuner får

minst halvparten av grunnrenteinntektene. 
Fylkeskommune Rogaland 

fylkeskommune

Uspesifisert Rogaland Rogaland Fylkeskommune mener at det er viktig å øke tilliten mellom næringsdrivende, investorer og det offentlige. Spesielt ved å gi tydelige signaler om at selv 

om skatten retter seg mot de største selskapene, er både de og utenlandske investorer ønsket som partnere i den grønne omstillingen av næringslivet. 

Fylkesutvalget peker også på risikoelementer knyttet til innretningen av grunnrenteskatten, inkludert risiko for at verdien på laks ikke er i samsvar med reell verdi 

for selskapene, risiko for at investeringer som gir verdiøkning i sjøfasen blir ulønnsomme etter skatt, risiko for at ikke innføring av grunnrentebeskatning av andre 

arter enn laks, ørret og regnbueørret kan være skadelig for investeringsviljen i nye arter, og risiko for at utsettelse av negativ skatt kan medføre at man ikke får 

de positive gevinstene på innovasjon og nyetableringer som en kontantbasert ordning ville kunne gi. De peker også på risiko for at bunnfradraget kan føre til en 

skattetilpasset markedsstruktur som kan undergrave konkurransekraften og innovasjonen. Fylkesutvalget ber om at disse risikoene vurderes nøye i det videre 

arbeidet med grunnrenteskatten.

Fylkeskommune Trøndelag 

fylkeskommune

Negativ Trøndelag  Fylkestinget i Trøndelag mener at havbruksnæringen benytter seg av en begrenset fellesressurs som reguleres av konsesjoner, og dermed kan få ekstraordinær 

avkastning, noe som gjør næringen i stand til å betale grunnrente, slik den er definert. Fylkestinget kan imidlertid ikke støtte forslaget om grunnrenteskatt slik det 

foreslås. De mener at en slik skatt må innføres på en måte som sikrer forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene og fremmer bearbeiding av laks i Norge. 

Fylkestinget foreslår at modellen som Færøyene har innført for å innkreve grunnrente også vurderes og utredes før den sendes til Stortinget. Fylkestinget mener 

også at innføringen av skatten bør utsettes til etter at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget, og peker på at det har kommet innspill om at det 

beregnede provenyet for 2024 kan dekkes gjennom en midlertidig økning av produksjonsavgiften. 

Dersom normprismodellen likevel innføres, mener Fylkestinget at den ikke bør være basert på Nasdaq-priser, men på faktiske priser. De mener også at den 

samlede skattebyrden for næringen må grundig vurderes. De anbefaler også en variert struktur i oppdrettsnæringen med en kombinasjon av store og små 

bedrifter, gjennom økt bunnfradrag.

Fylkeskommune Viken fylkeskommune Positiv Viken  Regjeringens forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk sammenfaller med fylkesrådet i Viken sin samarbeidsplattform med det prinsipielle syn at 

naturressursene er vårt felleseie. Viken fylkeskommune slutter seg derfor til regjeringens forslag på prinsipielt grunnlag.

Kommune Lurøy kommune Negativ Nordland Havbruksnæringen har vært av svært stor betydning for Lurøy, og bidratt til næringsutvikling, kompetanse, sysselsettning og bosetting. De trekker frem flere 

svakheter med skatteforslaget og mener den tilhørende prosessen fremstår forhastet. Normpris, kun fradrag for sjøfasen og uheldig fordeling av skatteproveny til 

havbrukskommunene trekkes særlig frem.

Kommune Narvik kommune 

(PDF, 172KB)

Negativ Nordland Narvik kommune mener forslaget til grunnrenteskat på havbruk må endres og peker på økt bunnfradrag, hva som skal inkluderes I fradragsgrunnlaget, 

fordelingen mellom stat og kommuner, konsekvensen for det totale skattetrykket og incentivering av bærekraftig utvikling.

Kommune Senja kommune 

(PDF, 161KB)

Negativ Troms og 

Finnmark

Senja kommune mener havbruksnæringa må bidra mer, men er kritiske til forslaget som foreligger. De mener bunnfradraget må opp, verdiberegning av ikke 

børsnoterte selskap I formuesgrunnlaget må ned, satsen for grunnrenteskatten må ned, faktisk salgspris må ligge til grunn for beregning og langt flere 

investeringer bør komme til fradrag. Videre må havbrukskommunenes andel avprovenyet økes. Videre presenterer de omfattende beregninger for de økonomiske 

konsekvensene for egen kommune og lokalt næringsliv, og anslår tap på omtrent 33 millioner mellom 2022 og 2025. 

Kommune Vardø kommune 

(PDF, 2MB)

Uspesifisert Troms og 

Finnmark

Vardø drøfter i sitt høringssvar all grunnrenteskatt, også for andre næringer. De mener man bør vurdere hvilke generelle prinsipp som skal ligge til grunn for 

innføring, inkludert bruk av naturressurser og lønnsomhet. Videre er rettferdig fordeling viktig.

Kommune A - Frøya kommune Negativ Trøndelag  Frøya kommunestyre er negative til innføringen av grunnrenteskatt på havbruk og bekymret for hvordan dette vil påvirke vertskommunene og næringslivet. De 

peker på at Finansdepartementet har brukt en sjablongmodell fra olje- og energinæringen, som ikke tar hensyn til biologiske råvarer og den utfordrende 

produksjonskjeden i havbruksnæringen. De mener forslaget rammer investeringer i hele verdikjeden og avledet virksomhet - det store industrielle økosystemet 

med havbruk som den viktigste kapitalkilden - og følgelig at det er "kystens livsnerve" som står på spill. De mener også prosessen bærer preg av at miljøer i 

hovedstaden fremmer forslag som primært rammer lokalsamfunn, men uten dialog med kyst-Norge selv. Videre er de særlig bekymret for at forslaget vil gjøre 

det mindre attraktivt for ungdom å bli boende eller flytte til utkantdistriktene. 
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Kommune Aina Nilsen Negativ Nordland Hadsel kommunestyre foreslår at provenyet I større grad hentes gjennom en produksjonsavgift, påpeker at det totale skattetrykket ikke må bli for høyt, normpris 

og sjablongpriser bidrar til redusert forutsigbarhet og økt byråkrati, at man må se andre mekanismer enn bunnfradraget for å skjerme mindre aktører og mener at 

vertskommuner må få minst 70% av grunnrenteinntektene.

Kommune Alstahaug kommune Negativ Nordland Alstahaug kommune er negative til skatteforslaget og er bekymret for uroen i næringa, leverandørindustrien og blant innbyggerne på kysten, og at innføring av 

skatten kan føre til stagnasjon innafor næringen. De mener også at havbruksnæringen er viktig for privat kapitaltilgang i en landsdel der dette er mangelvare. De 

understreker også at havbruksnæringen allerede betaler en ekstra avgift til det offentlige for bruk av felleskapets naturressurser, i tillegg til de betydelige 

ringvirkningene som næringen skaper i lokalmiljøet.

Kommune Alta kommune Negativ Troms og 

Finnmark

Formannskapet i Alta kommune støtter økt skattebelastning på oppdrett, men påpeker at modellen og skattesatsen har skapt usikkerhet og satt en stopper for 

havbruksnæringens vekstambisjoner. Derfor tilrår kommunen å øke produksjonsavgiften midlertidig som erstatning for den forventede skatteprovenyen fra 

grunnrenten, i påvente av grundigere utredning. Kommunen oppfordrer også regjeringen til å gjennomgå det samlede skattetrykket for næringslivet, sikre at 

vertskommunene får mer inntekt fra næringen og at det skapes forutsigbarhet for både kommunene og næringslivet.

Kommune Alver kommune Uspesifisert Vestland Alver kommune støtter innføringen av grunnrenteskatt på havbruk, men mener at innretningen på skatten må sikre mangfold, norsk eierskap, forutsigbare 

rammevilkår og verdiskaping over hele landet, samt beskytte små og mellomstore selskap. Kommunene bør få en større del av inntektene enn i dag, og 

lokalsamfunnene bør totalt sitte igjen med mer enn halvparten av inntektene. Prosessen med å innføre skatten har vært dårlig, og kommunestyret mener det bør 

nedsettes et lovutvalg med representanter fra organisasjonene, næringen og staten/departementet for å finne bærekraftige løsninger med grunnrenteskatten. 

Skatten bør beregnes på grunnlag av en reell pris, og det bør legges til rette for at det fortsatt skal være lønnsomt å investere innen alle deler av 

oppdrettsnæringen.

Kommune Aukra kommune Negativ Møre og 

Romsdal

Aukra støtter ikke forslaget, og stiller seg bak høringssvaret til Vikenco.

Kommune Aure kommune Uspesifisert Møre og 

Romsdal

Aure peker på at det er riktig med grunnrenteskatt på en næring som kan vise til betydelig avkastning gjennom flere år, men stiller kritisk til flere element av 

skatteforslaget og den tilhørende prosessen.

Kommune Austevoll kommune Negativ Vestland Austevoll kommunestyre meiner forslaget frå Arbeidarparti-Senterparti-regjeringa om grunnrente på havbruk på 40 % ikkje må innførast. Forslaget vil vere 

uheldig for lokaleigd eigarskap langs kysten og investering i sektoren. Dette går utover underleverandørar og heile verdikjeda. Austevoll kommune motset seg 

òg den foreslegne omfordelinga frå kysten til staten.

Kommune Bindal kommune Negativ Nordland Bindal kommunestyre støtter høringsuttalelse avgitt av nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) av 25.11.22, og deler bekymringen over hvordan forslaget om 

innføring av grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for vertskapskommunene, herunder at forslaget i liten grad er konsekvensutredet. Bindal kommunestyre viser 

særlig til de fem punktene med innspill som det er redegjort nærmere for i uttalelsen fra NFKK.

Kommune Bjørnafjorden 

kommune

Negativ Vestland Bjørnafjorden kommune støtter ikke forslaget da det vil hindre nødvendige investeringer I innovasjon for økt bærekraft, redusere bedarbeidingen I Norge og gi 

mindre inntekter til vertskommunene.

Kommune Bokn kommune Uspesifisert Rogaland De støtter tanken om at de som bruker fellesskapets ressurser skal betale for det. De mener skatten bør gå i større grad til vertskommunene, da de får båndlagt 

areal og det er der verdiskapinga skjer. De mener at den foreslåtte skattesatsen på 40% er for høy. De problematiserer prosessen rundt skatteforslaget, og ønsker 

bedre involvering av de berørte før vedtak fattes. De liker tanken om en nøytral skatt, men mener dagens forslag medfører betydelig risiko for at den ikke blir 

nøytral: Feilprising i skattegrunnlaget;aktiviteter som er verdiøkende i sjøfasen, men typisk ligger før, ikke vil være lønnsomme; fare for innføring på nye arter på 

et senere tidspunkt; utsetting av negativ skatt dårligere insentiv enn utbetaling med en gang; bunnfradraget medfører skattetilpassning og uheldige 

markedsstrukturer.

Kommune Bø kommune Negativ Nordland Bø mener den foreslåtte skatten har vesentlige mangler, er for komplisert og viser en mistillit mot oppdrettere. De peker på at skatten kan ha negative 

ringvirkninger på lokalmiljøet og at den økonomiske og administrative kostnaden er for høy. De mener den legger opp til en forfordeling av innlandskommuner 

som Oslo. De mener videre at det er manglende konsistens mellom regjeringens retorikk om at skatten kun skal treffe de store oppdretterne og det foreslåtte 

bunnfradraget, og foreslår at det økes til 50.000 MTB. 

Kommune Bømlo kommune Negativ Vestland Bømlo er mot innføring av skatten slik den er foreslått og problematiserer innføringstidspunkt, fordeling til vertskommuner, normpris, bunnfradrag og 

fradragsmuligheter. De stiller seg fullt ut bak NFKK sin uttalelse.

Kommune Dyrøy kommune Uspesifisert Troms og 

Finnmark

Dyrøy kommunestyre er overordnet positiv til innføring av grunnrenteskatt i havbruk, men mener det er nødvendig å justere innretningen i forslaget. 

Skattesystem må ivareta mangfold og privat lokalt eierskap, samt sikrr langsiktige og forutsigbare rammevilkår som bidrar til økte investeringer og verdiskaping 

for næringen. De foreslår å beregne tallgrunnlaget for bunnfradraget slik at lokalt eide selskap blir skånet, at man dropper normpris, samt å vurdere om alle 

investeringer i verdikjeden skal tas inn i fradragsmulighetene for å fremme økt innenlands bearbeiding. Videre løfter de fordelingen mellom stat og kommunal 

sektor.

Kommune Dønna kommune Uspesifisert Nordland Dønna er for grunnrenteskatt på havbruk, men mener utformingen må justeres slik at den gjør at mangfold, norsk eierskap, forutsigbare rammevilkår, 

miljøteknologisk utvikling og verdiskaping ivaretas. De peker på skjerming av de minste og at minst 60% av inntektene går til vertskommuner.

Kommune Eigersund kommune Uspesifisert Rogaland Eigersund er I utgangspunktet for at inntekter fra bruk av naturressurser tilfaller fellesskaper, men at det er en avgjørende forutsetning må være at 

grunnrentebeskatningen fullt ut utformes slik at det bare er grunnrenten som beskattes ut over vanlig selskapsskatt. Eigersund kommune mener det er rimelig at 

det legges opp til en deling av inntekter mellom stat og kommune slik at vertskommunene kommer bedre ut.

Kommune Fauske kommune Uspesifisert Nordland Fauske Kommunestyre er for innføring av grunnrenteskatt på havbruk, og ber om at det endelige forslaget til økt beskatning av havbruksnæringen må utformes 

slik at det totale skattetrykket gjør at mangfold, norsk eierskap, forutsigbare rammevilkår, miljøteknologisk utvikling og verdiskaping ivaretas. Videre mener de 

at de minste selskapene må skjermes.

Kommune Fitjar kommune Negativ Vestland Fitjar mener at prosessen og innholdet i forslaget har vært dårlig. De mener at havbruksnæringen trenger forutsigbare rammevilkår og et skattenivå som sikrer 

viljen til videreutvikling og investering i Norge. De har også nevnt lokale ringvirkninger som kan føre til tap av arbeidsplasser og verdiskaping i kommunen hvis 

forslaget går gjennom.

Kommune Flatanger kommune Negativ Trøndelag  Flatanger kommunestyre mener at skatten kan føre til negative samfunnsmessige gevinster, og at den vil svekke havbruksnæringens innovasjonskraft og 

kapitaltilgang. De er også bekymret for at skatten kan føre til en tap av konkurransekraft sammenlignet med andre havbruksnasjoner.

Kommune Gildeskål kommune Uspesifisert Nordland Havbruksvirksomhet er svært viktig fo Gildeskål, og selv om de prinsippielt støtter en grunnrenteskatt for næringen er svært bekymret for negative 

ringvirkninger og andre utilsiktede konsekvenser av skatteforslaget. De synes generelt forslaget virker for komplisert. Videre peker de på viktigheten av at 

vertskommunene kommer bedre ut som følge av forslaget - og at dette ikke bare måles i skatteproveny, men også effekten av ringvirkninger på næringen.

Kommune Giske kommune v. 

formannskapet

Negativ Møre og 

Romsdal

Giske mener skatten ikke kan innføres før man har endret den som følge av tett samarbeid mellom Regjeringen og næringen., og peker på totalt skattetrykk, 

fordeling til vertskommuner og normpris som problemområder.

Kommune Gratangen kommune Negativ Troms og 

Finnmark

Gratangen mener  forslag til grunnrentemodell på havbruk har mange negative effekter for deres lokalsamfunn, havbruksnæring og ulike leverandører av tjenester 

og produkter. De stiller seg bak NFKK sitt høringssvar, og peker ellers på bunnfradraget, fordeling til vertskommuner, fradragsberettigede investeringer, 

normpris, verdifastsettelse på konsesjoner for formuesskatt og totalt skattetrykk. 

Kommune Gulen kommune Negativ Vestland Gulen stiller seg bak høringssvaret til NFKK, med tilhørende bekymringer tilknyttet påvirkninger på vekst og investeringer, påvrikning på lokalsamfunn, stabile 

raammevilkår og total provenystørrelse. 

Kommune Hammerfest kommune Positiv Troms og 

Finnmark

Hammerfest er positive til grunnrenteskatt på havbruk og der både kommune og stat får en større andel av verdiskapningen i næringen. De påpeker likevel at 

inntretningen må gåes igjennom nøye I gode prosesser med næringen selv og andre som påvirkes. Særlig må man se på størrelsen, fordeler for investeringer i 

tiltak for miljø og bærekraft, samt vurdere en gradvis innføring.

Kommune Harstad kommune Uspesifisert Troms og 

Finnmark

Harstad mener næringen må bidra mer til fellesskapet, men mener forslaget må endres på flere punkter, inkludert bunnfradrag, normpris, fradragsgrunnlag, 

fordeling mellom stat og kommune, samt det totale skatteregimet inkludert verdsettelse for formuesskatten.

Kommune Hasvik kommune Negativ Troms og 

Finnmark

Hasvik stiller seg bak høringssvaret til NFKK, og mener innføringen bør utsettes til 2024. Videre mener de inntekterne til vertskommunene må styrkes og stiller 

seg kritiske til at det kun gis fradrag for investeringer I sjø og ikke for anlegg på land. Hasvik kommune anmoder på det sterkeste regjeringen om å innføre 

investeringsnøytralitet, og likestille investeringer for anlegg i sjø og på land. Dette vil utvilsomt påvirke aktørenes evne/vilje til å investere i landanlegg, og 

derigjennom skape viktige arbeidsplasser langs kysten.

Kommune Heim kommune Uspesifisert Trøndelag  Heim kommune er prinsipielt positive til grunnrenteskatt i havbruk, men de bekymrer seg for datoen for innføringen og beregningsgrunnlaget for beskatningen. 

De ønsker en utsettelse av innføringen til etter vurderingen av høringsinnspillene, og tror at dette vil bli oppfattet som mer fornuftig. Videre ber de regjeringen 

vurdere det totale skattetrykket. De fremhever også at Heim kommune er en betydelig havbrukskommune med industri som er knyttet til underleveranser til 

havbruksnæringen, og at de er bekymret for konsekvensene av skatten for disse underleverandørene. 
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Kommune Herøy kommune Negativ Nordland Herøy kommune er svært kritiske til regjeringas forslag om økt grunnrenteskatt på havbruksnærigen. De løfter frem hvordan næringen har vært sentral for å 

utvikle lokalt næringsliv og mener de lokale eierne har forvaltet sine verdier på en god måte, også for fellesskapet. De mener regjeringens kurs vil føre til økt 

sentralisering, og mindre regional verdiskapning. Videre trekker de frem manglende konsekvensutredning, og mener blant annet at innføringen må utsettes, total 

skattebelastning er for høy og at bunnfradraget må økes.

Kommune Hitra kommune Negativ Trøndelag  Hitra er sterkt imot forslaget som det foreligger og peker på en slik skatt må utformes i dialog med næringen og vertskommunene. Følgelig mener de at 

innføringen må utsettes slik at man kan se på en innretning som ikke er til hinder for vekst og innovasjon. De støtter videre uttalelsen til NFKK.

Kommune Hjelmeland kommune Positiv Rogaland Hjelmeland er prinsippielt enige I grunnrenteskatt på havbruk og støtter forslaget, dog med flere merknader. De trekker frem behovet for riktig prisseting, mener 

at en større del av verdikjeden bør ha mulighet til fradrag og at negativ grunnrente bør utbetales med en gang. Videre mener de innretningen må legge til rette for 

utvikling av miljøvennlig teknologi og at oppdrettskommunene må få en tilstrekkelig stor andel av skatten.

Kommune Hålogalandsrådet IPR Negativ Troms og 

Finnmark

Hålogalandsrådet representerer åtte kommuner i Nord-Norge, der havbruksnæringen er viktig for alle. Hålogalandsrådet er negativt til skatten og mener at den 

må endres. De trekker frem at intensjonen om å skjerme de småaktørene må oppfylles, og at inntektene fra skatten bør komme kystkommunene og 

kystsamfunnene til gode. De påpeker også at næringen i regionen har en viktig lokal tilknytning og at det er bygd opp en betydelig leverandørindustri knyttet til 

havbruk. De mener bunnfradraget må økes, man må se på hvordan normprisen skal fastsettes, hvilke konstnader som skal være fradragsberettiget, se på 

verdifastsettelsen av konsesjoner og at man må vurdere det totale skattetrykket på næringen.

Kommune Indre Helgeland 

Regionråd og 

Helgelandsrådet

Uspesifisert Nordland Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet representerer totalt 17 kommuner i Helgelandsområdet. De tar ikke aktivt standpunkt til skatteforslaget, men 

løfter flere hensyn de mener må på plass. De legger særlig vekt på utfordringer tilknyttet normpris, hvilke kostnader som skal komme til fradrag, fordelingen 

mellom vertskommuner og stat, det totale skattetrykket, samt gode rammevilkår for videreutvikling av havbruk til havs. Videre løfter de frem næringen som en 

svært viktig kilde til privat kapital i en landsdel der det er mangelvare.

Kommune Kvinnherad kommune Uspesifisert Vestland Kvinnherad kommune er overordnet positiv til innføring av grunnrenteskatt på havbruk, men mener skatteforslaget fra finansdepartementet trenger justeringer 

for å sikre et forutsigbart skattesystem. De mener det er viktig at Norge fortsatt skal være et attraktivt land for havbruk og videreforedling av laks, og at 

vertskommunene får tilstrekkelig kompensasjon via fordeling av skatt fra næringen.

Kommune Kvitsøy kommune Uspesifisert Rogaland Kvitsøt har ikke behandlet forslaget politisk og uttaler seg derfor kom fra administrasjonen. Overordnet sett er de usikre på om forslaget har tilstrekkelig 

utgreiing og er bekymret for den manglende tilliten som forslaget har skapt mellom næringa og offentlige myndigheter. De mener det vil være lurt å gjennomføre 

ytterligere utgreiinger i samarbeid med næringen, og at forslaget bør utsettes. De er bekymret for at forslaget kan føre til at planer om offshore akvakultur i 

Kvitsøy kommune blir parkert, noe som kan hindre regjeringen i å nå sine nasjonale mål for økt biomasse og havbruk til havs. 

Kommune Kvænangen kommune Uspesifisert Troms og 

Finnmark

Kvænangen kommune er generelt positiv til innføringen av grunnrenteskatt i havbruk, da de mener at det sikrer at fellesskapet får betalt for inntjening basert på 

bruken av fellesressurser. De er imidlertid bekymret for at skatteordningene må utformes på en måte som sikrer lønnsomhet og innovasjon i næringen, og at de 

må være rettferdige og forutsigbare for alle parter. De mener også at havbruk er en viktig distriktsnæring som ikke kan sentraliseres, og at den har store 

ringvirkninger for lokalsamfunn og annet næringsliv.

Kommune Lebesby kommune Uspesifisert Troms og 

Finnmark

Lebesby mener at en større andel av grunnrenten må gå til vertskommunene. Videre mener de man må se en strre del av verdikjeden i sammenheng, der det gis 

incentiver for smoltproduksjon og miljøtiltak. Videre trekker de frem behovet for god dialog mellom partene i arbeidslivet for en innføring som står seg over tid.

Kommune Leka kommune Negativ Trøndelag  Leka er bekymret for at de negative ringvirkningene fra den foreslåtte skatten over tid vil overstige verdien av økt proveny. De trekker særlig frem at næringens 

verdiskapning I stor grad har blitt reinvestert I innovasjon, styrking av egern næring og etablering av ny annen aktivitet i lokalmiljøet. En økt skattlegging vil 

sannsynligvis medføre tilsvarende mindre kapital til slik utvikling. Leka er tydelige på at de mener høringsnotatet som foreligger er et for spinkelt underlag for en 

slik omfattende endring av beskattningen for havbruksnæringen.

Kommune Loppa kommune Positiv Troms og 

Finnmark

Loppa kommune er positiv til grunnrente på havbruk og mener det er viktig at vertskommunene får hovedtyngden av skatteinntektene som skapes. Videre mener 

de må være incentiver for grønn utvilking av næringen. De mener også landbasert og torsk bør underlegges grunnrentebeskattning. Videre mener de man må se 

om den foreslåtte skattesatsen er for høy, og man bør få til en gradvis innføring i god dialog med næringen og andre berlørte.

Kommune Masfjorden kommune Negativ Vestland Masfjorden mener konsekvensene tilknyttet skatteforslaget er for lite avkalrt, blant annet når det gjelder påvirkninger på investeringer og utvikling, størrelse på 

proveny, hensyn til forutsigbarhet og stabile rammevilkår og påvirkmning på lokalsamfunnet. De trekker frem en økt produksjonsavgift som et godt alternativ til 

foreslått grunnrenteskatt, og at skatt fra havbruk ikke bør inngå i inntektssystemet.

Kommune Meløy kommune Positiv Nordland Meløy er for grunnrenteskatt på havbruk, men påpeker viktigheten av en utforming der det totale skattetrykket ivaretar mangfold, norsk eierskap, forutsigbare 

rammevilkår, miljøteknisk utvikling og verdiskapning. Videre peker de på at de minste selskapene må skjermes,o g at minst 60% av grunnrenteinntektene får til 

vertskommunene, og ikke inngår i skatteutjevningen.

Kommune Nordkapp kommune Positiv Troms og 

Finnmark

Nordkapp kommune støtter innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringa, og peker på at havbruksnæringa får tildelt sjøområder på ubegrenset tid til sin 

næringsutøvelse. Samtidig er det viktig at innretninga forøvrig (bunnfradrag, investeringer som skal gå til fradrag mm.) må ivareta fortsatt vilje til vekst, 

investering og utvikling, slik at havbruksnæringa kan danne grunnlag for flere arbeidsplasser, større verdiskaping og mer aktivitet langs kysten. Det er også viktig 

at vertskommunene kommer bedre ut.

Kommune Nordreisa kommune Positiv Troms og 

Finnmark

Nordreisa er positive til en innføring av høyere skatt på havbruksnæringen, men mener det er nødvendig å justere innretningen på forslaget. De trekker frem 

viktigheten av å skåne lokale bedrifter, at faktisk pris må ligge til grunn for skatten, at hele verdikjeden må tas inn i fradragsgrunnlaget og en riktig fordeling av 

satten til vertskommuner.

Kommune Nærøysund Kommune Negativ Trøndelag  Nærøysund er en av Norges største havbrukskommuner, og næringen er svært viktig for lokal verdiskapning. De er bekymret for at negative ringvirkninger fra 

skattefdorslaget vil overgå verdien av økt skatteproveny. De mener en eventuell innføring må vente til etter endelig forslag er vedtatt i Stortinget, og at en god 

prosess og tilhørende konsekvensutredning sikrer grunnlag for videre investeringer og utvikling. Totalt skattetrykk er viktig å balansere. De små aktørene må 

skjermes i større grad, og derfor må bunnfradraget økes. Innførigen må heller ikke gå på bekostning av en videre bærekraftig utvikling og satsning på FoU. De 

slutter seg videre til NFKK sine uttalelser.

Kommune Osen kommune Negativ Trøndelag  Osen kommune stiller seg bak høringssvaret fra Nettverk for Fjord og Kystkommuner

Kommune Rødøy kommune Uspesifisert Nordland Rødøy støøter prinsippet om grunnrenteskatt på ressurser som tilfaller fellesskapet, men er svært usikkre på hvordan forslaget vi slå ut på vertskommunene og 

mener det I større grad må konsekvensutredes. Videre peker de utfordringer tilknyttet bunnfradrag, fordeling til vertskommuner, fradragsgrunnlag  og 

investeringer.

Kommune Salangen kommune Negativ Troms og 

Finnmark

Salangen kommune stiller seg bak høringssvaret fra Nettverk for Fjord og Kystkommuner

Kommune Sandnes kommune Negativ Rogaland Sandnes støtter ikke regjeringens forslag til modell og er bekymret for effekten på arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten. Normpris må legges død og 

forslaget må utarbeidses i dialog med næringen med innføring i 2024.

Kommune SKJERVØY 

KOMMUNE

Negativ Troms og 

Finnmark

Kommunestyret i Skjervøy ber om at regjeringa umiddelbart sørger for at iverksettelsen av grunnrenteskatt utsettes, og setter i gang konsekvensutredning. 

Kommune Smøla kommune Negativ Møre og 

Romsdal

Smøla kommune stiller seg bak høringssvaret fra Nettverk for Fjord og Kystkommuner

Kommune Sortland kommune Negativ Nordland Kommunen er enig i at det er grunnlag for ytterligere merbeskatning av næringen, men er mot regjeringens forslag. Kommunene foreslår heller å øke 

produksjonsavgiften, som vil gi betydelig mindre kompleks og mer rettferdig skattlegging. Det vil også med denne løsningen kunne etableres et bunnfradrag hvis 

ønskelig.

Sortland kommune mener regjeringens forslag ikke har vært gjenstand for konsekvensutredning. De peker også på at normprismodellen er problematisk, og at 

bunnfradraget ikke vil skjerme det indikerte antallet mindre bedrifter på grunn av feiltokning av MTB vs reell produksjon.

Kommune Stavanger Kommune Positiv Rogaland Stavanger kommunes primære standpunkt er at en innføring av grunnrenteskatt på havbruk generelt tilsluttes med konkrete merknader. F.eks. Grunnlaget for 

fastsettelse av størrelsen på grunnrenteskatten må vurderes. Grunnlaget for å innføre normpris må vurderes på nytt. Grunnrenteskatten må innrettes slik at 

oppdrettere får fradragsført investeringen umiddelbart. Investeringer oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden for sjøbasert havbruk må omfattes av 

avskrivingsreglene. Bunnfradraget må økes.

Kommune Steigen kommune Negativ Nordland Steigen kommune er generelt positive til grunnrenteskatt, men har betydelige bekymringer tilknyttet forslagets skattetrykk, fordelingen mellom vertskommuner 

og andre kommuner og at beregningsmodellen er kompleks.

Kommune Suldal kommune Positiv Rogaland Suldal kommune er generelt sett positive til å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Regjeringa bør vurdere om grunnrenta og det totale skattetrykket er satt for 

høgt. Regjeringa bør vurdere om havbrukskommunane bør få ein større del av skatteinntektene. 

Kommune Sveio kommune Negativ Vestland Sveio kommune støtter høringssvaret til NFKK.
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Kommune Træna kommune Negativ Nordland Træna stiller seg ikke bak forslaget slik det foreligger nå med utgangspunkt I usikkerheten det skaper og manglende forklaring på følgene for næringen, 

kommunene og befolkningen. De problematiserer normpris, fradragsgrunnlaget, inntektektsfordeling, det totale skattetrykket og konsekvensene for havbruk til 

havs.

Kommune Tysnes kommune Negativ Vestland Tysnes stiller seg bak NFKK og er særlig kritiske til av prosessen ikke har vært mer forutsigbar.

Kommune Vanylven kommune Negativ Møre og 

Romsdal

Vanylven er bekymret for at økt proveny ikke vil kompensere for tapt verdiskapning som følge av forslaget, og stiller seg bak NFKK sin uttalelse om at forslaget 

blir bedre konsekvensutredet.

Kommune Vesterålen regionråd Negativ Nordland Vesterålen regionråd er et samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. De stiller seg bak høringsuttalelsen til Hadsel 

kommune (oppgitt som Aina Nilsen) 

Kommune Vest-Finnmark Rådet Negativ Troms og 

Finnmark

Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. 

De støtter ønske om å skattlegge overskuddet fra en næring som benytter havet som naturressurs, men stiller seg kritisk til prosessen og modellen fremlagt av 

regjeringen. De mener at produksjonsavgiften kan økes midlertidig for å sikre nødvendig proveny frem til en utredet modell foreligger. De problematiserer det 

totale skattetrykket på næringslivet, og dermed også skattesatsen på 40%.

Kommune Vestnes kommune 

v/formannskapet

Negativ Møre og 

Romsdal

Vestnes kommune er imot innføringen av en grunnrenteskatt for havbruksnæringen som den er foreslått. De mener at det bør gjøres en konsekvensutredning som 

vurderer det totale skattetrykket for havbruksnæringen, og eventuelle endringer bør ikke tre i kraft før tidligst i 2024. De foreslår at maksimalt 40% av skatten 

fra havbruksnæringen går til staten, mens en større del går til vertskommunen og -fylkeskommunen. Kommunen mener også at modellen for 

grunnrentebeskatning er byråkratisk.

Kommune Vevelstad kommune Negativ Nordland Vevelstad har forståelse for regjeringens behov for inntekt, me problematiserer flere sider ved forslaget, derunder totalt skattetrykk, likebehandling mellom sjø og 

landbasert og de motsetter seg sterkt at kommuner som ikke avsetter areal, eller ikke på annen måte bidrar inn i tilrettelegging for havbruksaktører, skal gis en 

økonomisk gevinst. De ønsker videre en heving av bunnfradraget til 8000 MTB.

Kommune Ørland kommune Negativ Trøndelag  Forslaget om grunnrenteskatt bør ytterligere utredes og innrettes slik at det ivaretar næringens muligheter og vilje til en langsiktig utvikling og vekst i Norske 

havbrukskommuner. . Fordelingsmodell for grunnrenteskatt må forbeholdes de kommuner som er vertskap for havbruk, slik at disse sikres tilstrekkelige og 

langsiktige inntekter for at de skal kunne tilrettelegge for fremtidig vekst innen havbruksnæringen

Kommune Øygarden kommune Negativ Vestland Øygarden kommunestyre støttar ikkje regjeringa sitt framlegg til innføring av grunnrenteskatt på havbruk i si noverande form. Det er viktig at havbruksnæringa 

vert sikra føreseielege rammevilkår, og at ei ytterlegare skattlegging vert utgreia nærare før iverksetting. Botnfrådraget må settast høgt nok til at små og 

mellomstore havbruksverksemder reelt vert skjerma for grunnrenteskatt. Svekking av marginar i næringa vil også kunne bremsa initiativ og investeringslyst. For 

vertskommunane må det sikrast stabile og føreseielege årlege inntekter.

Kommune Ålesund kommune Negativ Møre og 

Romsdal

Ålesund mener skatteforslaget må endres, og at Regjeringen må gå I dialog med næringen for å sammen finne gode løsninger. De peker videre på 

totalbesakttning, fordeling til vertskommuner, fjerning av normpris og en utsettelse av innføring for nødvendig konsekvensutredning.

Politisk parti Egersund FrP Negativ Rogaland Egersund FrP støtter ikke regjeringens forslag til modell for innføring av grunnrenteskatt for havbruk og er bekymret for at innføringen vil ramme arbeidsplasser 

og verdiskaping langs kysten.

En eventuell endring av skattesystemet må skje i dialog med næringen, og 

konsekvensene må være tilstrekkelig belyst.

En utsettelse vil sikre en bred og forutsigbar prosess i forkant av endringene, slik 

det også er tradisjon for i Norge. 

Politisk parti Flatanger FrP Negativ Trøndelag  Flatanger FrP støtter ikke regjeringens forslag om innføring av grunnrenteskatt på 

havbruk. Flatanger FrP mener at en eventuell grunnrenteskatt for havbruksnæringen må utredes langt bedre. Vår region kommer til å føle redusert kapitaltilgang i 

havbruksnæringen på kroppen. Vi er avhengige av et skattesystem som ivaretar mangfold og privat lokalt eierskap, og som sikrer langsiktige og forutsigbare 

rammevilkår. I dette ligger å gjøre en totalvurdering av skattesatsen næringa ilegges med alle de foreslåtte skatteøkningene. En ny skattemodell bør ikke gis 

tilbakevirkende kraft, men innføres etter at den er behandlet i stortinget tidligst 1.1.2024. På denne måten får man en bredere og mer forutsigbar prosess for de 

bedrifter og lokalsamfunn som rammes.

Politisk parti Flatanger SV Positiv Trøndelag  Flatanger SV støtter prinsippet om en grunnrenteskatt på havbruk. Det er viktig at regjeringa kan justere sine retningslinjer med bakgrunn i høringene slik at 

grunnrenteskatten, som innføres fra 01.01.2023, kan bidra positivt til både skattefellesskapet og til forutsigbare rammer for oppdrettsnæringa. 

Politisk parti Frøya Arbeiderparti Negativ Trøndelag  Frøya Ap støtter fullt ut Trøndelag fylkeskommune sitt høringssvar, og ber samtidig om at trepartssamarbeidet blir gjenopprettet, og at det legges vekt på en god 

og demokratisk prosess.

Fylkestinget i Trøndelag mener at havbruksnæringen benytter seg av en begrenset fellesressurs som reguleres av konsesjoner, og dermed kan få ekstraordinær 

avkastning, noe som gjør næringen i stand til å betale grunnrente, slik den er definert. Fylkestinget kan imidlertid ikke støtte forslaget om grunnrenteskatt slik det 

foreslås. De mener at en slik skatt må innføres på en måte som sikrer forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene og fremmer bearbeiding av laks i Norge. 

Fylkestinget foreslår at modellen som Færøyene har innført for å innkreve grunnrente også vurderes og utredes før den sendes til Stortinget. Fylkestinget mener 

også at innføringen av skatten bør utsettes til etter at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget, og peker på at det har kommet innspill om at det 

beregnede provenyet for 2024 kan dekkes gjennom en midlertidig økning av produksjonsavgiften. 

Dersom normprismodellen likevel innføres, mener Fylkestinget at den ikke bør være basert på Nasdaq-priser, men på faktiske priser. De mener også at den 

samlede skattebyrden for næringen må grundig vurderes. De anbefaler også en variert struktur i oppdrettsnæringen med en kombinasjon av store og små 

bedrifter, gjennom økt bunnfradrag.

Politisk parti Hustadvika 

Arbeiderparti

Positiv Møre og 

Romsdal

Hustadvika Arbeiderparti støtter regjeringens forslag på å innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Det er viktig å sørge for forutsigbare rammebetingelser for 

næringslivet. En bør ha en god involveringsprosess framover i forbindelse med innføringen av grunnrenteskatten. Dette gjelder flere elementer deriblant 

innretningen, innføringstidspunkt og vurdering rundt hva som er det riktige skattenivået. Hustadvika Arbiederparti er opptatt av at naturressursskatt og 

grunnrenteskatt kommer kystkommunene som er direkte berørt av havbruket til gode.

Politisk parti Lokallaget i Austevoll 

for Industri og 

Næringspartiet (INP)

Negativ Vestland Næringa har vore og fortsatt er ei syklisk næring og kor dei fleste som no blir omtala som "laksebaronar" har tatt skyhøg risiko med pengane sine og lagt ned 

utallige arbeidstimar for å lukkast. Både på 80, 90 og tidlig 2000 talet trua konkursspøkelset og mange oppdrettarar måtte sjå eigenkapitalen sin forvitra vekk, 

ingen stat kom då til unnsetning med ei “lakse støttepakke”.

Politisk parti Lurøy Høyre Negativ Nordland Lurøy høyre er imot innføring av grunnrenteskatt på havbruk.  Med en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, vil man stagnere en 

videreutvikling av næringen.

Politisk parti Lurøy Senterparti Negativ Nordland Lurøy Senterparti beklager regjeringens prosess rundt innføring av grunnrenteskatt for Havbruksnæringen. Høringsdokumentet samsvarer åpenbart ikke med 

politikernes intensjoner og er med å skape stor usikkerhet for næringslivet, ansatte og samfunnet generelt.

1. Lurøy Sp er imot innføring av grunnrenteskatt på havbruk.

2. Lurøy Senterparti mener at den løsningen regjeringen legger fram for stortinget må ut på en ny høring der konsekvensene av innføringen er godt belyst.

3. Lurøy Senterparti er imot formueskatt på arbeidende kapital. Formueskatten i havbruksnæringen bør tas bort eller innrettes slik at det blir likebehandling 

mellom norske og utenlandske eiere.

4. Investeringer på land og sjø som gir forbedret bærekraft må gis skattereduksjon.

5. Satsen på produksjonsavgiften kan økes

Politisk parti Måsøy Arbeiderparti Positiv Troms og 

Finnmark

Måsøy AP støtter innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringa. Måsøy AP viser til at det i høringsutkastet sies at halvparten av skatteinntektene skal tilfalle 

staten og den andre halvparten til kommunesektoren. Måsøy AP er uenig i at kommunesektoren som sådan skal dele på siste halvparten. Det er vertskommunene 

som legger til rette for næringen; har arealplanprosesser, setter av areal og bygger infrastruktur. Innretninga forøvrig (bunnfradrag, investeringer som skal gå til 

fradrag mm.) må ivareta fortsatt vilje til vekst, investering og utvikling.

Politisk parti Nærøysund FrP Negativ Trøndelag  Nærøysund FrP er imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen i Norge. Dersom skatten likevel skal innføres, vil en utsettelse sikre en bred og 

forutsigbar prosess i forkant av endringene, slik det er tradisjon for i Norge.  Bunnfradraget bør minst tredobles.  Det er viktig at alle investeringer blir 

fradragsberettiget i sin helhet. 
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Politisk parti Nærøysund og Leka 

Venstre

Negativ Trøndelag  Bærekraftig vekst må prioriteres opp og kompleksiteten i beskatningen må forenkles for å oppnå den utviklingen alle ønsker innen norsk oppdrettsnæring. Gode 

og nye arbeidsplasser betyr mer for kystkommune enn noen ekstra kroner i kommunekassen. Sterke argumenter tilsier at forslaget om grunnrenteskatt ikke kan 

innføres slik som foreslått. For å sikre utvikling av Norges nest største eksportnæring må det etableres en bred politisk enighet som gir gode og forutsigbare 

rammebetingelser for utvikling.

Politisk parti Nærøysund Senterparti Negativ Trøndelag  "Nærøysund Senterparti sier NEI til regjeringens grunnrenteforslag!"

Det Nærøysund Senterparti er en sterk motstander av er når grunnrentebeskatningen og de prinsipper som legges til grunn for havbruksnæringa, ikke avstemmes 

med andre skatter og avgifter som samtidig innføres/økes for næringen, slik at det totale skattetrykket nå står i fare for å kvele videre utvikling av arbeidsplasser 

og verdiskaping i ei eksport- og distriktsnæring vi er så avhengig av langs hele kysten.

Vi er også grunnleggende uenig i at man i dette grunnrenteforslaget ikke hensyntar at havbruksnæringa er ei stor og lang verdikjede.

Det beste i denne situasjonen er å gå tilbake til det brede kompromisset man nylig hadde i Stortinget, at man krever inn økt grunnrente i en kombinasjon av 

konsesjonsauksjoner og produksjonsavgift.

Politisk parti Politiske posisjonen i 

Saltdal kommune

Negativ Nordland Saltdal Senterparti, Saltdal Høyre, Saltdalslista

Vi er ikke negativ til skatt, men innretninga mener vi er feil, og vil i stor grad gå ut over distrikts kommuner langs kysten. Det er helt greit med lakseskatt, men 

for familiebedriften Edelfarm i Saltdal kommune vil dette slå hardt ut, og til slutt også for Saltdal kommune. Edelfarm har også gjennom mange år bidradd sterkt 

til lag, foreninger og frivillighet. Dette vil nå ikke kunne fortsette, og det blir et stort savn for mange. Slik forslaget ligger nå vil dette være særs uheldig for den 

videre utviklingen av arbeidsplasser og samfunnet langs kysten.

Politisk parti Senja FrP Negativ Troms og 

Finnmark

Senja FrP er negative til forslaget om grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen. Dette er blant annet fordi ressursen det er snakk om, laks, er fostret frem av 

oppdretteren selv, ikke naturen. Dermed vil ikke prinsippet om utnytting av felles naturressurser i sin rette forstand være treffende. Næringen har selv varslet at 

dette vil bety slutten på ansettelser, modernisering, satsning og innovasjon. Ifølge tall fra finansdepartementet vil dette tilsvare mellom 3.65 og 3.8 milliarder 

kroner, men ifølge andre beregninger er dette tallet nærmere 10 milliarder.  

Politisk parti Sosialistisk 

Venstreparti i Senja 

kommune

Positiv Troms og 

Finnmark

Det norske velferdssamfunnet er basert på prinsippet om at vi, enten vi er enkeltpersoner eller enheter, så som organisasjoner eller bedrifter, skal yte etter evne 

og få etter behov. SV Senja er enige i grunnrenteskattens avgreningsning fro investeringer innenfor merdekanten. De er også enige i forslaget om normpris. de 

peker på at man bør stille spørsmål om bunnfradraget bør droppes.

"I høringsperioden har det florert mange uoversiktlige regneeksempler på virkningene av 

regjeringas forslag om grunnrenteskatt. Disse utregningene har oftest skjedd på

oppdrettsnæringas premisser, og de avspeiler lite ansvar for den norske velferdsmodellen.

Disse regnemåtene tar heller ikke ansvar for bedre klimatilpasning. De er ikke opptatt av å 

sikre naturmangfold eller av å utvikle en bredde av nærings- og samfunnsliv, heller ikke av å  ivareta sikkerhet og trygghet i ei krevende tid."

Politisk parti Træna Senterparti Negativ Nordland · Træna Senterparti er imot innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik innretningen er lagt frem i høringsnotatet.

· Træna Senterparti mener at produksjonsavgiften kan økes, slik at staten tar inn det innføring av grunnreskatten er tenkt dekket fra 2023 og at høringen blir lagt 

ut på nytt, der konsekvensene av innføringen blir godt belyst både for næringen, fylkene og kommunene før grunnrenteskatt blir innført.

· Investeringer på land og sjø som gir forbedret bærekraft må gis skattereduksjon.

Politisk parti Trøndelag Senterparti Negativ Trøndelag  Trøndelag Senterparti mener videre at å innføre en skatt ingen kjenner innretningen av fra 1. januar - tre dager før høringsfristen, og flere måneder før endelig 

vedtak er uforutsigbart og skaper usikkerhet. Den foreslåtte normprismodellen må endres. Trøndelag Senterparti er opptatt av at den samlede skattebelastningen 

for næringen blir grundig vurdert.  Bunnfradraget må betydelig opp skal de minste selskapene bli skjerma. Trøndelag Senterparti mener det er viktig at flere 

investeringer blir fradragsberettiget i sin 

helhet. Trøndelag Senterparti mener at kommunene spesielt må sikres enda mer stabile og 

forutsigbare inntekter.

Politisk parti Trøndelag Venstre Negativ Trøndelag  Skrevet av 1. vara til Stortinget for Venstre, Guro Holm Skillingstad

Trygge og framtidsrettede arbeidsplasser tiltrekker seg ungdom, og betyr mer enn noen ekstra kroner i kommunekassa.

Forkjemperne for grunnrenteskatt argumenterer med at oppdretterne benytter våre felles ressurser, og derfor må skattlegges hardere for dette. Hele premisset i 

dette er at oppdretterne er en byrde for de mange samfunnene rundt merdene. Debatten har derimot vist at folk blir gradvis mer positive til grunnrente jo lengre 

unna merda de kommer.

Politisk parti Troms og Finnmark 

SVs 

fylkestingsgruppe(sosi

alistisk venstreparti)

Positiv Troms og 

Finnmark

"Fylkestingsgruppa er særlig fornøyd med regjeringens målsetning om en beskatning som bygger opp under målene om flere arbeidsplasser og større 

verdiskaping i lokalsamfunnene og ser det som viktig at eventuelle endringer som gjøres etter høringsrunden sikrer at denne målsetningen fastholdes."

Privat virksomhet Trønderelement AS Negativ Trøndelag  Trønderelement AS er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Benchmark Holdings Negativ Vestland Benchmark Holdings advarer sterkt mot at den foreslåtte modell for skattlegging av havbruksnæringen innføres med virkning fra 01.01.2023, uten at det i 

forkant gjøres en tilstrekkelig konsekvensutredning. Forslaget er meget inngripende, hensyntar i begrenset grad kompleksitet, sammensetning og funksjon av 

verdikjeden i havbruk, samt representerer et brudd på forutsetningen om forutsigbare rammebetingelser og sikring av næringens evne til reinvestering i videre 

bærekraftig utvikling. 

Privat virksomhet Bravo Seafood AS Negativ Vestland Bravo Seafood mener havbruksnæringen må sikres forutsigbare rammevilkår. Konsekvensen av skattetrykket som nå er foreslått må utredes i tilstrekkelig grad 

og ikrafttredelse utsettes. Bravo Seafood mener dagens foreslåtte skattetrykk er for hardt og ikke bærekraftig.

Privat virksomhet Cermaq Norway AS Negativ Nasjonal Dersom grunnrenteskatten innføres slik forslaget foreligger nå, vil det få 

en rekke negative og alvorlige konsekvenser for næring, leverandørindustri og lokalsamfunn.

1. Skattenivået må stå i forhold til naturressursens bidrag til verdiskapingen og til 

biologisk risiko

2. Skattenivået må være konkurransedyktig med andre lakseproduserende land

3. Ny særskatt må være investeringsnøytralt – forslaget er ikke det

4. Det må gis fradrag for finansieringskostnader i sjøfasen

5. Faktisk salgspris må brukes fremfor normpris

6. Cermaq anbefaler å utrede en alternativ modell: Grunnrenteavgift

7. Vertskommuner må ikke rammes negativt

8. Forslaget må utredes før innføring på grunn av stor usikkerhet om konsekvenser
Privat virksomhet Cflow AS Negativ Møre og 

Romsdal

1. Forslaget til grunnrentebeskatning som ligger til grunn bør skrotes og konsekvenser må 

tilstrekkelig utredes. 

2. Endringer av dagens skatteordning må være tverrpolitisk forankret, ikke bare rikspolitisk, men også distriktspolitisk (kystpolitisk). 

3. For å unngå for høyt skattetrykk må man se innretning av grunnrente i sammenheng med formueskatt på arbeidende kapital. 

4. Endringer i dagens skatteordning må være nøytral og ikke påvirke den virksomhetenes konkurransekraft. 

5. Skatten bør ha insentiver som gjør det attraktivt å øke bearbeidingsgraden og videreforedlingen i Norge. En slik ordning vil bidra til økt teknologiutvikling, økt 

verdiskapning, økt sysselsetting, økt skatteinngang og økt bærekraft. 

6. Ordningen bør ha insentiver til økt satsing på ny og miljørettet oppdrettsteknologi. 
Privat virksomhet CNRM AS Uspesifisert Trøndelag  CNRM er prinsipielt for grunnrente, men mener man bør skille på hvilke næringer som høster av naturen, og hvilke som produserer i naturen med ytterligere 

innsatsfaktorer. De mener også at man må se an skattenivå i forhold til næringens mulighet for videre vekst.

Privat virksomhet Edelfarmen AS (PDF, 

437KB)

Negativ Nordland Edelfarm mener forslaget vil være svært krevende å gjennomføre administrativt, og mener forslaget vil ta livet av hele næringen.

Privat virksomhet Egersund Group AS Negativ Rogaland Egersund Group mener det samlede skattenivået på potensielt over 80% er uakseptabelt. De mener prosessen har vært svak og at dette har rokket ved tilliten til 

norske rammebetingelser. De mener også at bunnfradrag bør økes for å ytterligere styrke muligheten til å bygge et mangfold av mindre aktører, og de mener 

skatten i sin helhet bør tilfalle vertskommunene.

Privat virksomhet Egil Kristoffersen & 

sønner AS

Negativ Nordland EK&S viser til egen konkret skattebelastning og påpeker at det er viktig å ta hensyn til totals skattetrykk når skattens nivå og innretning skal avgjøres. De peker 

videre på at det er faktiske priser som bør legges til grunn da pris kan variere mye. De mener bunnfradraget bør økes til minimum 10000 tonn. De peker videre 

på at en fastsettelse av skattesatsen årlig gir høy usikkerhet.
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Privat virksomhet Eide Fjordbruk AS Negativ Møre og 

Romsdal

Eide Fjordbruk mener forslaget vil føre til at teknologisk utvikling vil stoppe opp og at Norges konkurransekraft vil svakkes. De støtter Sjømat Norge, Salmon 

group og Sjømatbedriftene sine høringssvar. De foreslår spesielt at lukke anlegg i sjø skal være unntatt grunnrenteskatt på grunn av begrensede miljømessige 

påvirkninger. 

Privat virksomhet ELCOM AS Negativ Nordland Elcom mener forslaget må utredes langt bedre, at prosessen har vært mangelfull, at normpris er problematisk og at bunnfradraget slår inn for tidlig. De peker på 

mulige store konsekvenser for sysselsetting.

Privat virksomhet Ellingsen Seafood AS Negativ Nordland Ellingsen Seafood mener at prosessen har vært svak og at så store skatteendringer må ha en grundig forutgående prosess. De peker på at forslaget vil skape 

unødvendig mye byråkrati og administrasjon, at modellen er uforutsigbar, og at reelle kostnader må legges til grunn ved fradrag - ikke sjablong. De påpeker at 

fradrag for historiske investeringer er uklart. Videre mener de produksjonsavgift og naturressursskatt bør avskaffes og erstattes av grunnrenten for å legge til 

rette for vekstinsentiver. Videre mener de skattesatsen er for høy/vil hente inn mer enn beregnet i proveny.

Privat virksomhet Emilsen Fisk AS Negativ Trøndelag  Emilsen Fisk er prinsipielt imot forslaget om grunnrentebeskatning av havbruksnæringen.

- Totalbeskatning av næringen blir for høy og vil være konkurransevridende. Norges 

konkurransefortrinn i form av naturgitte gode forhold for produksjon av laks beskattes i hjel.

- NFDs målsetning om økt bearbeiding innad i landet vil være umulig å oppnå med regjeringens forslag om grunnrenteskatt basert på normpris.

- Bunnfradraget på 4000/5000 tonn mtb må økes. Fiskeridirektoratets omregningsfaktor for snittet kapasitetsutnyttelse må legges til grunn for fradrag

Privat virksomhet FiiZK Holding AS Negativ 0 FiiZK utvikler leverer lukkede oppdrettsanlegg. De mener:

1. Trekk forslaget om grunnrenteskatt - øk heller produksjonavgiften

2. Dersom skatten innføres - sørg for en rask, konkret, lett forståelig modell basert på varig bredt forlig i Stortinget. Beslutning senest april 2023

3. Gi fritak for all produksjon som uavhengig av lokalisering ikke har behov for avlusning og som kan fange opp majoriteten av partikulært avfall fra 

produksjonen

Privat virksomhet Firda Seafood Group 

AS

Negativ Vestland Firda Seafood er imot forslaget til grunnrente på havbruk. De mener det ikke finnes prinsipielt grunnlag for skatten. Videre mener de grunnlaget for skatten 

fremstår lite gjennomtenkt og eksperimentelt. De trekker særlig frem totalbeskattningen, manglende investeringsnøytralitet og konkurransevridning, og mener at 

innføring må utsettes til forslaget er ytterligere konsekvensutredet. Videre mener de at bunnfradraget må økes til 30.000 MTB, at det bør etableres et tak for 

totalbeskattning og at eksisterende metoder benyttes for proveny i 2023-2024.

Privat virksomhet Fitjar Mekaniske 

Verksted AS

Negativ Vestland Vi er sterkt bekymret over at Regjeringen ikke har foretatt noen konsekvenseanalyse for den maritime leverandør-industrien. Det synes opplagt at en slik 

betydelig skatteskjerpelse vil medføre lavere aktivitetsnivå og mindre FoU-aktivitet innen vår bransje. Regjeringen Støre har fått berettiget kritikk både for 

forslagets innhold, innrettning og presentasjonsform. Vi deler kritikken, og ber om at forslaget trekkes tilbake. En skikkelig utredning med konsekvensanalyse 

må gjennomføres, og deretter kan man på et saklig grunnlag evt. diskutere en skatteskjerpelse for oppdrettsnæringen.

Privat virksomhet Flakstadvåg Laks 

(PDF, 208KB)

Negativ Troms og 

Finnmark

1. Finanskostnader til oppbygging og vedlikehold av fiskebeholdning må komme til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt på havbruk.

2. Verditap i fiskebeholdningen må komme til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt

når tapet oppstår. 

3. Laks er et differensiert produkt i mange varianter med ulik verdi og kostnad. Forskjellig  fra olje og elkraft som er standardprodukter til standard pris. Faktisk 

salgsverdi og faktiske kostnader må nyttes i grunnlaget for grunnrenteskatt på havbruk

Privat virksomhet Flatanger Settefisk AS Negativ Trøndelag  Flatanger Settefisk mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De mener 

deres betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker dårlig 

prosess og behv for konsekvensutredning. De støtter heving av bunnfradraget.

Privat virksomhet Folla Bil & Båt as Negativ Trøndelag  Folla Bil & Båt mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De mener 

deres betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker dårlig 

prosess og behv for konsekvensutredning. De støtter heving av bunnfradraget.

Privat virksomhet Folla Elektro AS Negativ Trøndelag  Folla Elektro mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De mener deres 

betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker dårlig prosess og 

behov for konsekvensutredning. De mener en slik skattepolitikk vil bidra til økt sentralisering, ettersom man slår beina under de småsamfunnene som faktisk 

klarer å stå i mot kreftene som presser folk inn mot sentrum.

Privat virksomhet Folla Maritime 

Service AS

Negativ Trøndelag  Folla Maritime Service mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre. De 

mener deres betydelige omsetning fra havbruksnæringen vil reduseres, og at det vil føre til permitteringer og oppsigelser i leverandørindustrien. De påpeker 

dårlig prosess og behov for konsekvensutredning. 

Privat virksomhet Framo Aquacultur Negativ Vestland Framo mener at grunnrenteskatten vil være en belastning for næringslivet og vil føre til at flere bedrifter flytter ut av landet. Dette vil igjen føre til at det blir 

vanskeligere å skape arbeidsplasser og øke velferden for folk flest. Konsekvensen av ny grunnrenteskatt i havbruk vil være at det blir dyrere og mer usikkerhet å 

investere i oppdrett. Dette vil føre til at det blir færre aktører i havbruksnæringen, og at næringen vil bli mindre konkurransedyktig.

Framo ønsker derfor å anmode regjeringens til å gjøre endringer i den foreslåtte grunnrentemodell på havbruk i tett samarbeid med havbruksnæringen.

Privat virksomhet FSV Group aS Negativ Møre og 

Romsdal

FSV sin vurdering av forslaget om grunnrenteskatt er at den foreslåtte skatten vil gi en betydelig svekkelse av norsk havbruksnæring med tilhørende 

leverandørindustri. FSV Group er en del av leverandørindustrien og vil ikke bli direkte berørt av grunnrentebeskatningen, men frykter at

forslaget vil få svært skadelige effekter for vår del av verdikjeden, som igjen vil gi store ringvirkninger til lokalsamfunnene langs kysten. 

FSV mener summen av skatte- og avgiftstrykket på norsk havbruksnæringen vil bli for høyt og vanskeliggjør nye investeringer i teknologiutvikling, vekst, 

verdiskapning og til slutt flere arbeidsplasser i Kyst-Norge. De er forundret over at regjeringen ikke foretar mer veloverveide vurderinger av bortfall av 

sysselsettingseffekter i leverandørindustrien, hos rederi, skipsverft, designere, entreprenører, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører med mer. 

Privat virksomhet GSG AS Org nr 

914163226

Negativ Troms og 

Finnmark

Regjeringen har foreslått en grunnrenteskatt på havbruk som gir et så høyt skattetrykk at dette går ut over investeringsmuligheten til aktørene. Slik regjeringen 

nå har gjennomført prosessen rundt innføringen av grunnrenteskatten hvor det har vært et stort fokus på såkalte Laksebaroner og at disse framstilles som rike 

baroner som ikke bidrar til felleskapet viser det en total mangel på virkelighetsforståelse. Regjeringen skaper nå stor usikkerhet og liten investeringsvilje for 

leverandørindustrien i uoverskuelig framtid. Skatten bør og utformes på en slik måte at det er vertskommunen som tjener mest på dette og som får større utbytte 

for å avse arealer til næringen.

Privat virksomhet Gulen og Masfjorden 

Utvikling as

Negativ Vestland Peker på Hurdalsplattformen: «vil legge til rette for vidare vekst for å skape fleire arbeidsplassar, meir bearbeiding, større verdiskaping og auka 

eksportinntekter..»

Modellen for grunnrenteskatt som no er send på høyring må kunne seiast å medføre det motsette,- ettersom investeringar i vidareforedling ikkje kvalifiserer til 

frådrag, vil det vere mindre attraktivt å utvikle mange av desse prosjekta. Stor usikkerheit som følgje av eit skatteregime ein ikkje kjenner konsekvensane av 

medfører at investeringar med ei ramme på kr. 1mrd førebels er lagt på is.

Det er problematisk når innføringa av ein slik skatt finn stad før skatten er utforma, utan konsekvensutgreiingar og før høyringsperioden er over.
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Privat virksomhet Hauge Aqua AS Negativ Vestland Våre endringsforslag

a. Utviklingstillatelsene må inkluderes i grunnrenteskattesystemet fra dag 1

b. Grunnrenteskatten må gjøres reelt kontant begge veier 

c. Skatteloven må endres slik at havbruksbransjen gis samme mulighet til å pantsette 

skattekrav mot staten slik oljebransjen har i dag

2

d. Det må opprettes et realregister som muliggjør pantsettelse av anleggsmidler som flytende 

lukkede anlegg, eller havbaserte anlegg

e. Bortfallet av risikoavlastning som følge av verdifallet i utviklingstillatelsene må 

kompenseres 

f. Pantegrunnlaget for utviklingstillatelsene må reetableres, enten gjennom en 

garantiordning eller en ordning med lån fra staten 

g. Bransjen må stimuleres til miljømessig og bærekraftig vekst, f.eks. gjennom en 

bytteordning der 1 konvensjonell tillatelse veksles i bytte mot 2 til 3 «ressurstillatelser»

Forslag d-g er endringer som ikke er direkte knyttet til høringsforslaget, men som vil være muliggjørende og insentiverende.
Privat virksomhet Holmøy Maritime AS Negativ Nordland Holmøy Maritime mener egenkapitalen i prosjekter skattes bort og at skatten hemmer vekst. De mener forslaget ikke er konsekvensutredet og at det vil komme 

byråkrati, skattetilpasninger og negative økonomiske konsekvenser for havnæringen. De mener:

1. Forslaget må utsettes

2. Det innføres en overgangsordning som sikrer ønsket proveny

3. Det utarbeides alternative modeller

Privat virksomhet Kvinnherad 

Næringsservice

Negativ Vestland Styret i Kvinnherad Næringsservice støttar uttalen frå Nettverk for Kystkommunar (NFKK) sine innspel til høyringa om grunnrenteskatt på havbruk

Privat virksomhet Lingalaks AS Negativ Vestland Lingalaks opplever skattetrykk på 85% som uholdbart, ber om konsekvensutredning av totalt skattetrykk før innføring. De mener faktisk pris må være 

grunnlaget for skatten. De peker på at provenyet antakelig er langt større med foreslått sats. De peker på problemet rundt mangel på overgangsordning hvor 

biomasse opparbeidet i et annet skatteregime (2022) slaktes i 2023. De foreslår å fjerne produksjonsavgift og naturressursskatt, og at grunnrenteskatten regnes i 

forhold til totalt skattetrykk og ønsket proveny. Videre mener Lingalaks bunnfradraget bør tredobles. de mener lukkede anlegg i sjø er unntatt. De mener også at 

negativ skatt bør komme til utbetaling fremfor å framføres.

Privat virksomhet Lovundlaks AS Negativ Nordland Skattesatsen må tilpasses næringens særegenhet og sees i sammenheng med det samlede skattetrykket. 

• Konsesjoner kjøpt av staten på auksjon i 2018 og 2020 må skjermes særskilt for å unngå dobbel grunnrentebeskatning på disse. 

• Bunnfradraget må erstattes av en annen mekanisme. 

• Likebehandling av alle konsesjonstyper. 

• Faktiske inntekter må legges til grunn i skatteberegningen. 

• Produksjonssamarbeid må kunne videreføres. 

• Havbruk til havs må hensyntas.

Åpne for en overgangsordning gjennom produksjonsavgift for å bidra til ønsket proveny
Privat virksomhet Marine Constructions 

AS

Negativ Vestland MC er negative til det totale skattetrykket for næringen og mener det vil føre til lavere investeringsnivå. De mener det er diskutabelt hvorvidt det er grunnlag for 

grunnrenteskatt, og de mener skatten ikke er nøytral. De mener skatten må avklares raskt for å redusere usikkerhet.

Privat virksomhet Metro-Opus AS Negativ Trøndelag  Metro-Opus går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Spesielt vil dette gå utover grønn omstilling. 

Som næringsdrivende opplever vi forslaget om at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at 

kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk tas inn som fratrekk. Vi ønsker å øke bunnfradraget. Vi frykter for framtida til våre ansatte.

Privat virksomhet MIL Shipping AS Negativ Oslo Oppdrett er ikke en opplagt næring for grunnrentebeskatning. Grunnrenteskatt vil gi oppdrett utenfor Norges grenser et stort fortrinn, dette kan bli så stort at det 

vil eskalere lakseoppdrett i land som i dag er de største kundene av norsk oppdrettslaks. Prosessen er gjennomført på en forhastet måte. Når grunnrenteskatten 

innføres fra 1 januar og høringsfristen er 4 januar, så er det opplagt at prosessen er forhastet. All fornuft tilsier at man bruker 2023 til å utrede en tverrpolitisk 

skattereform med alle parter involvert.

Privat virksomhet MMC First Process Negativ Møre og 

Romsdal

Ingen kontrakter inngått på nye prosjekt innen havbruk etter 28. september 2022

9 stillinger fjernet i desember pga endringene 28. september signaliserer

Målsettingen om en dobling av biomasse innen 2030 er nå helt urealistisk

Målsettingen om en femdobling av biomasse innen 2050 er nå helt urealistisk

Målet om mer grønn og bærekraftig mat produsert i Norge vil ikke bli nådd

For hver dag med usikkerheten og mangel på avklaringer, så stoppes prosjekter og egenkapital tappes i leverandørindustrien

Nye investeringer og vekst vil skje i utlandet

Manglende skattefradrag for investeringer i slakterier, videreforedling og settefisk
Privat virksomhet Moreld Aqua AS Uspesifisert Rogaland Moreld aqua fokuserer på havbruk til havs, og mener det må avklares raskt hvorvidt dette omfattes av skatten eller ikke. Er dette omfattet, mener Moreld 

bedriftene bør få utbetalt negativ grunnrente for å stimulere til ønskede investeringer i en ny næring.

Privat virksomhet Måsøval AS Negativ Trøndelag  1. Vi mener det ikke er grunnlag for grunnrenteskatt i havbruk slik vi har det for eksempel i petroleumsnæringen. 

2. Vi er en konkurranseutsatt næring som låner og betaler for areal av felleskapet i dag. Forslaget medfører en dramatisk og alvorlig omveltning av 

havbruksnæringens rammebetingelser. 

3. Måsøval mener at forslaget er et resultat av svakt faglig arbeid og at regjeringens fremgangsmåte i saken er kritikkverdig. 

4. Måsøval mener at næringen kan bidra mer til fellesskapet, men slikt bidrag må utredes og innrettes slik at næringens behov for forutberegnelighet og 

innrettelsesmulighet blir ivaretatt.  

Privat virksomhet Namdal Rensefisk AS Negativ Trøndelag  Namdal Rensefisk er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Nekst AS Negativ Vestland Summen av skatte- og avgiftstrykket på norsk havbruksnæringen er nå så høyt at det vanskeliggjør nye investeringer. 

Den tiltenkte risikoavlastningen, i forbindelse med tildelingen av utviklingskonsesjoner, er drastisk endret som følge av forslaget om grunnrenteskatt og 

(forventet) lavere verdi på utviklingstillatelsene. Selskapene må her bære all risiko i prosjektperioden og i tilfeller hvor man ikke lykkes, sitter selskapene igjen 

med hele tapet.

Privat virksomhet Nils Kaldahl Anlegg 

& Transport AS

Negativ Trøndelag  Nils Kaldahl Anlegg & Transport er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for 

hvordan forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Nord Advokatfirma 

DA

Negativ Nordland Nord Advokatfirma peker på at bunnfradrag kan gi insentiver for splitting av dagens selskaper som gir mindre samlet produksjon og et svekket skattegrunnlag. 

De er bekymret over at Høringsnotatet ikke utreder eller nevner eventuelle markedsutfordringer som kan oppstå pga. den foreslåtte grunnrenteskatten.

Dersom det innføres begrensninger på 

omorganiseringer som i dag er lovlige tilpasninger, er det vår klare vurdering at det er behov for overgangsregler som sikrer at alle aktører lik adgang til slike  

morganiseringer på området. Vi tillater oss i denne sammenheng å minne  epartementet på Grunnloven § 97, og at en overgangsordning bør vurderes.

Privat virksomhet NordicGSA AS Negativ Nasjonal NordicGSA peker på konsekvensene for flytransportnæringen, og mener forslaget vil føre til lavere investerings- og aktivitetsnivå som vil hemme vekst. Spesielt 

peker de på at lønnsomhet i langdistanseruter er avhengig av lakseeksport. 
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Privat virksomhet Nordmoehus 

Snekkerservice AS

Negativ Trøndelag  Nordmoehus Snekkerservice er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for 

hvordan forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Norfra AS Positiv Troms og 

Finnmark

Norfra peker på at oppdrettsselskeper ofte har eierinteresser i hvitfiskavktivitet (ikke oppdrett), og at stor profitt fra oppdrett gjør disse i stand til å tåle store 

underskudd fra hvitfiskaktiviteten. Dette mener Norfra er konurransevridende i deres disfavør (som utelukkende driver fangst av hvitfisk).

Privat virksomhet Norwell AS Uspesifisert Nasjonal Norwell peker speiselt på problematikk rundt fastprismarkedet knyttet til normpris. De påpeker at det i høringsnotatet ikke er avklart om finansielle 

sikringskontrakter likestilles med fastpriskontrakter - noe som er avgjørende for eksportnæringen. 

Privat virksomhet NSK Ship Design Negativ Troms og 

Finnmark

NSK Ship Design retter kritikk mot prosess, og mener det må utføres konsekvensutredning. De mener bunnfradraget må heves. Videre mener de forslaget 

hemme innovasjon, og peker spesielt på havbruk til havs.

Privat virksomhet Ocean Supreme 

Holding AS

Negativ Møre og 

Romsdal

Ocean Supreme peker spesielt på nedgangen i handelsvolum og likviditet på Fosh Pool. "Redusert kontraktskvantum skaper en betydelig økt prisrisiko i 

verdikjeden nedstrøms, noe som ikke virker å ha blitt vurdert i høringsnotatet" "Økt prisrisiko vil også kunne gå ut over risikopåslag innen foredling og 

distribusjon av laks og ørret."

Privat virksomhet Ogtech AS Negativ Agder Mener det ikke er tilstrekkelig å peke på bruk av felles naturressurser som grunnlag for grunnrente. Mener også at grunnrenten svekker næringens 

investeringsinsentiver.

Privat virksomhet Tytlandsvik Aqua AS Negativ Rogaland  I høringsnotatet kommer det frem at Staten har beregnet grunnrentesatsen til ca. 3.6 – 3.8 milliarder pr år. Regnestykket som ligger bak disse tallene, stemmer 

ikke. Tar et utgangs punkt i forannevnte beløp, ser til dagens produksjon og inntjening i sjø, skal grunnrenten være et sted mellom 13-16% og ikke 40% som 

beskrevet i statens grunnrenteforslag.

• Stabile rammebetingelser er en forutsetning for store investeringer i havbruksnæringen. En eventuell framtidig og ny skatteløsning må forankres bredt i 

Stortinget, slik at skatteprove nyet forblir liggende fast over tid.

• En eventuell ny skatteløsning må ikke føre til økt byråkrati og økte kostnader i havbruksnær ingen.

• Regjeringen må sikre at konkurransekraften til Norsk akvakulturnæring ikke svekkes på grunn av skatt
Privat virksomhet UBAGO GROUP Negativ Internasjonal The new implemented measure done by the Norwegian Government on the use of aquaculture marine resource tax, has a huge negative impact on its business 

activity.

Due to:

- The increase in taxes applied to farmed salmon during its growth phase at sea cages (+ 40 %).

- The fact that tax rate is tied to the Nasdaq spot price, a price that only covers a minor share of Norwegian sales of Norwegian Superior Quality Salmon.

- The great fluctuation of salmon spot price under this indicator (even weekly changes).

- The existing uncertainty regarding its tax regulations (in valuation until June 2023).

Privat virksomhet Viewpoint Seafood 

AS (PDF, 270KB)

Uspesifisert Rogaland ViewpointSeafood jobber med oppdrett til havs. De er positive til en innføring av grunnrente på havbruk, men forutsetter at skatten blir riktig. De mener 

utviklingskonsesjoner må inngå I grunnrentebskattningen. De mener også investeringer i FoU og tidligfase produksjonsutstyr må inngå, med tilhørende cashback 

for investeringene tilsvarende olje og gass.

Privat virksomhet Abelvær Filetfabrikk 

AS

Negativ Trøndelag  Abelvær Filetfabrikk går imot regjeringens forslag. De mener det må konsekvensutredes langt bedre, at normpris er høyst problematisk, at bunnfradraget bør sees 

på og at forslaget/prosessen har medført betydelig usikkerhet for næringen.

Privat virksomhet Abyss Group AS Negativ Møre og 

Romsdal

Abyss group peker på at prosessen allerede har vært til skade for næringen og at det må konsekvensutredes bedre, og fort slik at man fjerner usikkerhet så fort 

som mulig.

Privat virksomhet Advokatfirmaet 

Schjødt AS

Negativ Nasjonal En eventuell grunnrenteskatt bør ikke innføres før forslaget er konsekvensutredet og har vært gjennom en forsvarlig lovgivningsprosess der høringsuttalelsene er 

nøye vurdert. 

1. Bunnfradrag: Etter Schjødts syn må bunnfradraget heves dersom den politiske målsetningen er at bare 30 til 35 % av selskapene skal omfattes av 

grunnrenteskatten. Videre vil den type terskelverdier som et bunnfradrag innebærer, gi sterke incentiv til tilpasninger som medfører at synergier ved stordrift der 

dette ellers hadde vært naturlig, tapes til skade for både privat sektor og samfunnet.

2. Normpris: A) Beskattes virksomhetene ut fra normpris og ikke faktisk oppnådd pris, vil beskatningen i praksis kunne overstige 100 prosent av 

verdiskapningen. B) Forslaget kan medføre at fisk av lav kvalitet ikke blir omsatt i markedet som følge av at denne fisken prises langt lavere enn fisk av god 

kvalitet. En mulig konsekvens kan være at oppdretterne ved innføring av en normpris, heller vil be slakteriene om å destruere denne fisken.

3. Manglende konsekvensutredning: Etter Schjødts syn er konsekvensene av forslaget til en grunnrenteskatt ikke utredet i samsvar med utredningsinstruksen.

4. Schjødt er kjent med at næringen i 2023 har tilbudt å bidra med de estimerte skatteinntektene gjennom økt produksjonsavgift. Det er dermed tilsynelatende 

ikke økonomiske grunner til å forsere gjennomføringen i strid med utredningsinstruksen og alminnelige rutiner for lovarbeid, med potensielt store 

skadevirkninger for næringen og samfunnet.

Privat virksomhet Advokatfirmaet 

Thommessen AS

Negativ Nasjonal Thommessen mener at innføringen av en ny grunnrenteskatt på havbruk etter Forslaget, vedtatt i 2023 med ikrafttredelse 1. januar 2023, vil krenke Grunnloven § 

97, samt være problematisk i forhold til Grunnloven § 105 og EMK P1-1. 

Prosessen er ikke i tråd med norsk lovgivningstradisjon. Et lovforslag med slike svakheter ville normalt ha blitt trukket og utredet videre, før ny høring. Forslaget 

inneholder ingen vurdering av dets forhold til Grunnloven § 97 («[i]ngen lov […] gis tilbakevirkende kraft»). Dette utgjør ikke bare en svakhet ved Forslaget 

som sådan, men bryter sannsynligvis også med utredningsplikten.

Prosessen etter at Forslaget ble gjenstand for høring har vist at Forslaget må tilpasses på sentrale punkter, for å få den tilsiktede effekten og for å ivareta 

næringens avgjørende krav til forutsigbare rammebetingelser. Vi står dermed overfor en kombinasjonen av: (i) svak og hastepreget lovgivningsprosess, forslag 

om innføring av en (ii) ny og tilbakevirkende lovgivning som representerer et (iii) alvorlig inngrep i omfattende private økonomiske interesser med (iv) betydelig 

uavklart rekkevidde og (v) betydelige og uforutsigbare konsekvenser

Thommessen reiser spørsmål ved om den reelle skattebelastningen tilsvarer konfiskasjon, og dermed er erstatningsberettiget.

Privat virksomhet Air Cargo Logistics 

AS

Negativ Viken  Vi må påpeke at bedrifter landet rundt berøres allerede nå. Vi ser at aktører som leverer logistikk tjenester de siste månedene oftere enn før rapporterer å vente 

med investeringer eller er i en vurderingsfase delvis utløst av usikkerheten rundt konsekvensene av ytterligere økning av skatter.

Privat virksomhet Aker Solutions As Negativ Nasjonal Aker Solutions kommenterer kun Havbruk til Havs og ikke ved kysten.

Aker Solutions forstår høringsnotatet dithen at det ikke er klart om grunnrenteskatt skal være gjeldende for HTH.

Investeringskostnadene må kunne fradragsføres når de pådras og ikke først på leveringstidspunktet, jf. grunnrenteskatten for petroleum og vannkraft. 

Forutsigbarhet rundt grunnrente og skatt, samt at grunnrenten innrettes fornuftig og virker nøytralt på investeringer er blant de avgjørende rammevilkår for å 

kunne planlegge satsing. Det innebærer at prosessen rundt grunnrente for HTH må avklares svært raskt. For leverandørindustrien vil det meste av oppdragene 

knyttet til den såkalte aktivitetspakken for olje- og gassinstallasjoner være ferdig levert i 2026. Oppbygging av andre aktivitetsområder med et omfang av 

betydning vil ta flere år. 

Privat virksomhet AKVA group ASA Negativ Trøndelag  AKVA Group er sterkt imot skatteforslaget og bekymret for at det totale skattetrykket vil svekke næringens totale innovasjonsevne og hindre nødvendige 

investeringer. De mener også at skatten vil redusere tilgangen på kapital, føre til reduserte investeringer, ha negative konsekvenser for vekst i leverandørleddet 

og arbeidsplasser, og svekke Norges fortrinn som globalt ledende innen havbruksteknologi. De mener derfor at eksempelvis FoU kostnader bør danne grunnlag 

for fradrag. AKVA Group mener også at skatteprosessen har vært dårlig, der den foreslåtte skattesatsen er for høy og mangler faglig forankring. Derfor foreslår 

de et øvre tak for totalbeskattningen.

Privat virksomhet Alsaker Fjordbruk AS Negativ Vestland Alsaker Fjordbruk mener det ikke er prinsipielt grunnlag for grunnrenteskatt. De mener skatteforslaget har store faglige svakheter, eksempelvis mangelen på en 

overgangsordning for biomasse som slaktes i 2023 (og bygget opp under et annet skatteregime i 2022). Forslaget forskjellsbehandler dermed de som slaktet i 

desember 2022 og januar 2023. 

Alsaker Fjordbruk mener lovgivningsprosessen er kritikkverdig og peker på økt politisk risiko for hele næringslivet i Norge.
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Privat virksomhet AQS AS Negativ Trøndelag  AQS mener forslaget har alvorlige utilsiktede konsekvenser, bør utsettes og konsekvensutredes. AQS støtter høringssvaret fra Sjømat norge, inkludert en 

overgangsordning i 2023 for å dekke inn ønsket proveny. AQS mener forslaget medfører:

1. Risiko som følge av vesentlig endring av strukturelle forutsetninger

2. Risiko som følge av redusert kapitaltilgang

3. Risiko for redusert vekst eller tilbakegang i havbruk

4. Risiko for svekket grønt skifte

Privat virksomhet Aqua Kompetanse AS Negativ Trøndelag  Aqua Kompetanse AS er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, som foreslått av Finansdepartementet. Fremlagte høringsnotat er i liten grad 

konsekvensutredet, og vi er bekymret for at en så omfattende endring skal innføres på bakgrunn av et spinkelt og lite gjennomtenkt grunnlag. Staten må sikre 

stabile og forutsigbare skattevilkår også for havbruksnæringen i økonomisk utfordrende tider. Bunnfradraget bør heves.

Privat virksomhet AS Bolaks Negativ Vestland Kritisk til prosess og konsekvensutgreiing. Ønsker å heve bunnfradraget. Normpris kan føre til over 100% skatt. Foreslått skattesats bør reduseres og 

differensieres til å henge sammen med den reelle meravkastningen som er mulig å oppnå i et område. Uklart hvordan håndtere ulike skatteregimer (eks. matfisk 

og stamfisk sammen). 

Bolaks ønsker å presisere at vi ikke støtter et forslag om en overgangsordning der provenyet hentes inn ved en økning i sats på eksisterende produksjonsavgift. 

Dette vil bryte helt med ønsket om å skjerme de små og å sikre fellesskapet en større andel av verdiene som skapes. 

Privat virksomhet Astorplast AS Negativ Møre og 

Romsdal

1. Innføring av grunnrente må utsettes inntil utformingen av regelverket er klar og vedtatt.

2. Dersom grunnrentebeskattning blir innført bør produsjonsavgiften fjernes.

3. Endringer i beskatning for næringslivet har konsekvenser, og bør diskuteres med alle involverte parter slik det er tradisjon for i Norge.

Privat virksomhet Ballangen Holding AS Negativ Nordland Vi ber derfor om at prosessen med grunnrenteskatten utsettes og at et faglig utvalg hvor også forståelse av bransjen inkluderes opprettes og gjennomgår det 

totale skatte og avgiftstrykket for næringen med det formål å finne en modell som gir et grunnlag for inntekter til staten/kommunene/fylkeskommunene, samtidig 

som det gir avkastning på investert kapital til aksjonærer og tilfredsstiller et grunnlag for selskapskapital som vil gi muligheter til investering i verdikjeden, 

infrastruktur og utvikling innenfor næringens bærekraftsmål.

Privat virksomhet BDO Advokater AS Negativ Nasjonal BDO peker på at fastsettelse av pris må skje på bakgrunn av faktiske salgspriser og at bunnfradraget må ses på ytterligere om man reelt ønsker å skjerme de 

minste aktørene. Videre problematiserer de fradrag tilknyttet realisering av driftsmidler som er skattemessig nedskrevet til en verdi som er lavere en reell verdi. 

De løfter også frem behovet for overgangsregler og problematiserer ikrafttredelse for skatten faktisk er vedtatt.

Privat virksomhet Bitastad AS Negativ Trøndelag  Bitastad er et ledende vekstselskap innen serveringsbransjen. De peker på at deres og andre næringers kapitaltilgang står i fare for å reduseres betydelig dersom 

grunnrenteskatten innføres på det nivå og med den innretning som er foreslått. De peker på at havbruksnæringen har store ringvirkninger og sysselsetting i hele 

Norge. De mener skatten som innføres over natten, representerer en sterk retningsendring for norsk økonomisk politikk. Bitastad frykter at både prosessen uten 

tilstrekkelig konsekvensutredning, og forslagets innhold, kan få svært negative konsekvenser for verdiskaping og næringsutvikling i Norge. De savner en bred 

forutgående prosess, der bedrifter, fagpersoner, fagforeninger og organisasjoner er involvert. DE anser det som uansvarlig å innføre en skatt med tilbakevirkende 

kraft uten at næringen vet hva de kan forholde seg til.

Privat virksomhet Bjørøya AS Negativ Trøndelag  Bjørøya AS støtter Sjømat Norge AS sine forslag. De støtter en utsettelse i påvente av konsekvensutredning, og en tidsavgrenset overgangsordning for å ta inn 

ønsket proveny. Bunnfradrag foreslås basert på volum og ikke i kroner. Advarer mot totalt skattetrykk.

Privat virksomhet Blue Ocean 

Technology AS

Negativ Vestland Blue Ocean Technology AS er negativ til innføringen av grunnrenteskatt på havbruk i Norge før det er gjort en grundig konsekvensutredning og et skikkelig 

forarbeid. De mener at skatten vil ha negative konsekvenser for næringsaktiviteten og skape usikkerhet, og at den vil påvirke negativt alt som er skapt gjennom 

hardt og tålmodig utvikling over 50 år i havbruksnæringen. De mener også at prosessen rundt skatteforslaget har vært dårlig og at den foreslåtte skattesatsen er 

for høy.

Privat virksomhet Bremnes Seashore AS Negativ Vestland Bremnes Seashore er særlig bekyret for normprisen, og vil heller senre komme tilbake med øvrige høringssvar. De mener at normprisen som er foreslått som 

grunnlag for skattleggingen, som er definert som eksportprisen på SUP (høyeste kvalitet), vil føre til kvalitetssortering og skattlegging for en pris selskapet ikke 

har oppnådd. De påpeker også at fastpriskontrakter, som er langsiktige avtaler mellom selger og kjøper om pris på råstoffet, vil føre til skattesmell på pengene 

selskapet ikke har tjent. Bremnes Seashore mener også at normpris-tilnærmingen er problematisk, og at det ikke er godt nok grunnlag for å innføre skatten.

Privat virksomhet Bremnes Seashore AS Negativ Vestland Bremnes Seashore er særlig bekyret for normprisen, og vil heller senre komme tilbake med øvrige høringssvar. De mener at normprisen som er foreslått som 

grunnlag for skattleggingen, som er definert som eksportprisen på SUP (høyeste kvalitet), vil føre til kvalitetssortering og skattlegging for en pris selskapet ikke 

har oppnådd. De påpeker også at fastpriskontrakter, som er langsiktige avtaler mellom selger og kjøper om pris på råstoffet, vil føre til skattesmell på pengene 

selskapet ikke har tjent. Bremnes Seashore mener også at normpris-tilnærmingen er problematisk, og at det ikke er godt nok grunnlag for å innføre skatten.

Privat virksomhet Brødr. Hukkelberg AS Negativ Møre og 

Romsdal

Vi kjenner ikke alle konsekvensene av grunnrenten, men ser dette som en trussel for den videre utviklingen. Vi kjenner ikke alle konsekvensene av grunnrenten, 

men ser dette som en trussel for den videre utviklingen. Hvis midlene til utvikling og investering forsvinner, sier det seg selv at det er dramatisk for hele 

næringen, og kanskje spesielt utsatt er skogen av underleverandører.

Privat virksomhet Carnegie AS Negativ Nasjonal Carnegie, en ledende nordisk investeringsbank, er negativ til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk. De mener at den foreslåtte skattesatsen er svært høy og 

svakt faglig forankret, og at den antatte normalavkastningen på 4% ikke er begrunnet. De påpeker også at en økt beskatning av lakseoppdrett må ses i 

sammenheng med andre skatter næringen og eierne allerede betaler, slik at den samlede skattebyrden ikke blir til hinder for videre vekst. Carnegie mener også at 

argumentet om at lakseselskapene fikk konsesjonene sine gratis ikke holder vann, da de aller fleste konsesjonene har blitt omsatt til markedspriser, og at 

næringen allerede betaler grunnrenteskatt gjennom lisensauksjoner og produksjonsavgift. De mener også at den foreslåtte normprisen, som skal være grunnlaget 

for skattleggingen, vil føre til mange utfordringer og administrative byrder, og at den vil være skadelig for lakseoppdrett som investering. Carnegie anbefaler 

derfor at forslaget om grunnrenteskatt på havbruk legges på is inntil det foreligger en bedre begrunnet og mer robust skattemodell.

Privat virksomhet Conchilia Negativ Trøndelag  Conchilia mener skatten bør utsettes og konsekvensutredes. De mener forslagets skatteøkning og innretning vil redusere kapitaltilgang i havbruksnæringen og 

tilstøtende næringer, gi færre arbeidsplasser og svekke norsk eierskap. De mener det er uansvarlig å innføre skatten med nåværende innretning og prosess.

Privat virksomhet DNB Bank ASA Negativ Nasjonal DNB Bank er generelt negative til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk. De fremhever at skatten kan ha negative virkninger for havbruksnæringen, inkludert 

økt risiko for låntakere, økt kostnader for selskapene, og en svekket konkurranseevne for norsk havbruk sammenlignet med internasjonale aktører. De peker 

også på utfordringer ved å skille ut de skattepliktige delene av verdikjeden, og at skatteforslaget ikke gir en nøytral skatt. De mener ønsket proveny vil kunne 

fremskaffes ved en lavere skattesats. Som långiver anbefaler de å sette et tak for hva grunnrentesatsen kan bli.

Privat virksomhet Fish Pool ASA Uspesifisert Nasjonal Fish Pool ASA driver det regulerte marked for finansielle laksekontrakter, og er et datterselskap av Oslo Børs. De peker på at det finnesto primære alternativ 

oppdrettere kan sikre sin fremtidige inntekt: a) Fastpris leveranseavtale, skreddersyd mellom selger og kjøper uten transparens. b) Finansiell Fish Pool kontrakt 

med standard produktspesifikasjon, disse med full transparens. Her avregnes avvik fra spotprisen, som betaler til kjøper eller selger avhengig av prisutfall.

Fish Pool peker på at det er viktig at finansielle og fysiske kontrakter likebehandles for å oppnå riktig pris, der skattegrunnlaget for 2023 er pr 2. jan 264 mill. kr 

høyere enn oppdretternes reelle inntekt. Dette er enda ikke avklart.

Fish Pool peker på en rekke element som gjør en riktig normprising utfordrende, derunder ulike kvalitetsklasser, frivillig rapportering og salgstidspunkt

Privat virksomhet Frøy ASA Negativ Nasjonal Frøy ASA er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. De mener det er viktig at havbruksnæringa har et betydelig bidra til fellesskapet, og påpker at 

dette også er tilfellet per dags dato. Likevel er de bekymret for at de negative ringvirkningene skatteforslaget vil medføre overstiger verdien av skatteprovenyet. 

De trekker frem en høy totalbeskattning og manglende konsekvensutredning, blant annet i for det grønne skiftet. Videre sier de at fravær av grunnrenteskatt 

sannsynligvis vil være Norges viktigste distriktspolitiske tiltak. Usikkerhet tilknyttet rammebetingelser er negativt og et forslag av slik størrelse burde først ha 

kommet i etterkant av en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. De løfter også viktigheten av investeringsvilje i det som skal være en fremtidsnæring i Norge, 

og peker på brede og riktige fradrag som en viktig del av dette, der det per nå fremstår uklart hvilke fradrag som vil inngå.

Privat virksomhet Grieg Maturitas AS Negativ Vestland Grieg Maturitas AS er største eier i Grieg Seafood ASA og I tillegg til å stille seg bak konklusjonene i det høringssvaret utdyper de enkelte faktorer fra et 

eiersynspunkt, med tre hovedpoeng:

1. Eierstrukturen i norsk havbrukssektor har vært- og er en stor styrke og må ikke tas for gitt

2. Det totale skattetrykket for norske eiere i havbrukssektoren må være bærekraftig og konkurransedyktig internasjonalt for å hindre uønskede strukturendringer 

i eierskap og/eller produksjon (utflytting)

3. Forutsigbarhet i rammevilkår er avgjørende for å opprettholde risikoviljen og vekstevnen i en av Norges viktigste fremtidsnæringer
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Privat virksomhet Grieg Seafood ASA Negativ Vestland Gried Seafood påpeker at i den krevende situasjonen Norge og Europa er i, forstår de  at samfunnet forventer at de og andre næringer som for tiden har god 

lønnsomhet kan bidra mer. Grieg Seafood stiller seg derfor bak at havbruksnæringen kan betale inn ønsket grunnrenteskatteproveny på 3,65-3,8 mrd i året. 

Imidlertid bør skattemodell, nivå og innretning være på en måte som i minst mulig grad går utover bærekraftig utvikling i næringen, konkurranse mot havbruk i 

andre land, samt investeringer, ringvirkninger og aktivitet i norske kystsamfunn. Foreslått skattemodellmodell vil ha betydelige negative konsekvenser for disse 

områdene. Selv om den er nøytral i teorien vil den ikke være nøytral i virkeligheten.

De peker særlig på

1) Den foreslåtte modellen (kontantstrømskatt på produksjonstiden i sjø) er ikke egnet for havbrukets særegenheter og verdikjede, ettersom det er svært 

krevende å skille verdiskapingen i de ulike delene av verdikjeden slik man kan gjøre i olje, gass og vannkraft

2) Forslaget vil trekke betydelig kapital ut av havbruksbedriftene langs kysten og inn til staten

3) Norsk havbruk, som i dag leder utviklingen av matproduksjon i havet globalt, vil i større grad gå over i en fase der det høstes av eksisterende 

produksjonsressurser, mens bærekraftig utvikling av næringen over tid flyttes til andre land. 

Privat virksomhet Havørn Sjømat AS Negativ Trøndelag  Havørn Sjømat AS går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Som næringsdrivende opplever vi forslaget om 

at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden 

havbruk tas inn som fratrekk. Vi frykter for framtida til våre ansatte.

Privat virksomhet HiA Gruppen 

(Havbrukerne i 

Astafjorden)

Negativ Troms og 

Finnmark

HiA mener det angler helhetlig vurdering av konsekvensene knyttet til flere større endringer i skatteregimet for både eiere og selskap innenfor havbruksnæringen. 

Dette kommer samtidig som næringen skal gjennomgå store endringer for å møte økte krav til bærekraft og samtidig økt internasjonal konkurranse. I denne 

perioden er det ekstra viktig med forutsigbarhet og rammevilkår som stimulerer til investeringer i utvikling og omstilling.

Kompleksiteten i forslaget til innføring av grunnrenteskatt er stor, og det vil også av den grunn være mest forsvarlig å utsette ikrafttredelse av ny skatt til 1. 

januar 2024 og dermed til etter at Stortinget har vedtatt regelverket. Det vil sikre at vi blir kjent med regelverket for beskatning fra det tidspunktet regelverket 

gjelder.

Privat virksomhet Hofseth International 

AS

Negativ Møre og 

Romsdal

Hofseth International påpeker at også de som en liten aktør med 7 konsesjoner vil rammes hardt av forslaget. De trekker frem konsekvensene for 

teknologiutvikling, sørlig av lukkede anlegg, videreforedling og miljøteknologi. De mener videre det ikke er grunnlag for grunnrente, men at næringen bør betale 

arealleie. D emener videre at buinnfradraget bør økes. De problematiserer også internasjonal konkurransesituasjon.

Privat virksomhet Hordaland Rørteknikk 

AS

Negativ Vestland Som leverandør til havbruksnæringa opplever de store problemer med redusert inntekt og investeringer derfra. Dette er særlig utfordrende I en allerede 

utfordrende situasjon med Covid, prisstigning og høye strømpriser.

Privat virksomhet Incentive AS Negativ Oslo Høringssvar fra Incentive AS er generelt negativ til forslaget om grunnrenteskatt i havbruk i Norge. De fremhever at forslaget markerer et skarpt skifte bort fra 

tidligere forutsigbarhet og stabilitet i norsk skatte- og næringspolitikk. De trekker også frem bekymringer om at forslaget svekker næringas kapitaltilgang og kan 

ha negative konsekvenser for investeringsklimaet i Norge. Videre utfordrer de premisset om grunnrente og påpeker at næringens "super-profitt" er drevet frem 

av kløktig markedsarbeid, målrettet forskning og utvikling, forbedring av industrielle prosesser, svak kronekurs og høy etterspørselsvekst de siste årene.

Privat virksomhet Insula AS Negativ Nasjonal Insula er et ledende nordisk sjømatkonsern som utvikler, foredler og selger fisk- og sjømatprodukter. De stiller seg kritiske til skatteforslaget med særlig fokus på 

den manglende konsekvensutredningen for tilstøtende og annen industri, som påvirkes negativt på flere områder, og trekker frem prosess og innføringstidspunkt, 

at forslaget i realiteten er konfiskering og effekten på privat risikokapital. Videre putter de særlig fokus på følgende punkter:

1. Forslagets innretning vil kunne føre til mindre verdiskaping, avtakende vekst i lønnsomme arbeidsplasser og reduserte skatteinntekter til stat og kommuner

2. Nasdaq-priser for laks som normpris utraderer kontraktmarkedet for laks og skaper uforutsigbarhet gjennom verdikjeden

De konkluderer med følgende:

1) Innføring av en eventuell ny skattemodell for havbruk må utsettes og forslaget behandles sammen med Skatteutvalgets utredning om helhetlig gjennomgang av 

skattesystemet. Samtidig må det legges opp til en inkluderende prosess og et bredt politisk forlik slik at skattemodellen kan stå seg over tid.

2) Både skattenivå og innretning må endres vesentlig for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i havbruk og tilstøtende industri, og baseres på en vesentlig 

mindre inndragning av investeringskapital på kysten enn forslaget legger opp til. Dette er viktige forutsetninger for å oppnå utvikling av en lønnsom 

bearbeidingsindustri for sjømat i Norge, for derved å sikre helårlige lønnsomme arbeidsplasser.

3) Det må snarest og entydig slås fast at, uansett innretning skal beskatning baseres på faktiske priser og ikke normpriser eller etter byråkratisk normprisråd som 

vil skape usikkerhet og stimulere til at videreforedling flyttes til utlandet.

4) Privat risikokapital skapt fra havbruk har vært viktig for utvikling av andre deler av den norske sjømatnæringen de siste 10-15 årene. En ny modell for 

beskatning av havbruk må endres vesentlig fra departementets forslag som vil innebærer massiv inndragning av denne risikokapitalen og dermed kraftig beskjære 

den viktigste kapitalkilden for havbruk og tilstøtende næring på norskekysten.

Privat virksomhet KEM Prosjekt AS Negativ Trøndelag  KEM Prosjekt går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Som næringsdrivende opplever vi forslaget om 

at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden 

havbruk tas inn som fratrekk. Vi ønsker å øke bunnfradraget. Vi frykter for framtida til våre ansatte.

Privat virksomhet KI 

Investeringsselskap AS

Negativ Trøndelag  KI Investeringsselskap er generelt negativ til grunnrentebeskatningen i havbruksnæringen i Norge. De trekker frem at dette vil få negative konsekvenser for 

arbeidsplasser, ikke bare innen havbruksnæringen og leverandørindustrien, men også for andre næringsvirksomheter langs kysten. De mener også at dette vil 

gjøre selskapene langt mindre risiko- og investeringsvillige, noe som kan føre til at kapitalen flyttes til områder med mer sikker og forutsigbar avkastning, og 

dermed føre til at utviklingen skjer i andre land enn Norge. Bransjen bidrar med arbeidsplasser, velferd og skatteinntekter, og at lokale eiere har forvaltet sine 

verdier på en god måte, også for fellesskapet. Myndighetene sier med dette at de er bedre i stand til å bygge næringsliv og øke sysselsetting i distriktene en folk 

langs kysten.

Privat virksomhet Kleiva Fiskefarm Negativ Troms og 

Finnmark

Kleiva problematiserer flere sider med skatteforslaget. Innledningsvis grunnlaget for grunnrenten, og peker på manglende hensyn til investert kapital I biomasse, 

samt det lave avkastningskravet på 4% som er benyttet. Videre mener de satsen på 40% mangler faglig begrunnelse. Videre peker de på at aktører kan få et 

svært høyt skattetrykk og at normprisen er problamatisk. 

Privat virksomhet KN Entreprenør AS Negativ Trøndelag  KN Entreprenør AS er en lokal entreprenørvirksomhet basert på Frøya som er avhengig av oppdrettsnæringen for mer enn halvparten av omsetningen sin. 

Regjeringens forslag om en grunnrentebeskatning på 40% i tillegg for oppdrettsnæringen har allerede ført til avlysninger og utsettelser av planlagte prosjekter og 

kan føre til en reduksjon i aktiviteten til KN Entreprenør AS. Selskapet ber Regjeringen om å utsette innføringen av skatten for å sikre forutsigbare rammevilkår 

og å beskytte arbeidsplassene deres.

Privat virksomhet Knive Laks Vardø AS Negativ Troms og 

Finnmark

Selskapet mener at det er en stor mangel at det ikke er gjort en konsekvensutredning av hva grunnrentebeskatningen vil bety for utviklingen av 

havbruksnæringen i Norge. De påpeker også at havbrukstillatelser ikke kun gjelder for laks og ørret, men også for andre organismer, og at det er 

lokalitetstillatelser som er den begrensende faktoren for produksjon av laks og ørret, ikke selskapstillateler. De mener at grunnrentebeskatningen vil føre til at 

lokalsamfunn og selskapet vil miste verdier og at det vil føre til at lokale arbeidsplasser og næringsutvikling går tapt. De ber derfor Regjeringen om å utsette 

innføringen av grunnrentebeskatningen og heller gjøre en konsekvensutredning av hva den vil bety for havbruksnæringen i Norge.

Privat virksomhet Kobberløpet Negativ Nordland Vi håper regjeringen kan ta en ny runde på dette og snakke mere med næringen - spesielt her i små kommuner i nord. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=f0e0baf4-df67-4a5a-adac-b6859fae1b1f
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=1b56f05e-4533-4fc2-aefe-a51052ee45a2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=4f544886-2fa2-47a8-91d9-7cf66c5279c3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=4f544886-2fa2-47a8-91d9-7cf66c5279c3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=4f544886-2fa2-47a8-91d9-7cf66c5279c3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=13e253a6-ae58-4617-b7f7-e87b365aeb65
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=13e253a6-ae58-4617-b7f7-e87b365aeb65
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=41e3a328-02dd-401f-8a29-c63a6301f281
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=41e3a328-02dd-401f-8a29-c63a6301f281
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=76b0c9e7-168c-4351-a605-0be21ac54eb7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=0caf528a-1777-46a5-964b-7a0e22212f45
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=229e741a-668f-4342-8bd1-b523ed6c53c8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=770a7182-19c0-4da9-a527-f4c752f4c03b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=770a7182-19c0-4da9-a527-f4c752f4c03b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=45d15b8e-ae55-45ed-86d7-13d752e12967
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=2da30420-8ce0-4fbe-9045-6153cdf8f33b
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=047d2c02-47ea-4982-8951-091a498b7043
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=bdb75559-81ea-47d2-87de-58bc2a802b86


Privat virksomhet Kvarv AS Negativ Trøndelag  Kvarv AS er kritiske til skatteforslaget setter søkelyset på det totale skattetrykket for norske, personlige aksjonærer, og de konsekvenser et slikt samlet 

skattetrykk vil kunne gi. Det presenterer regnestykker som synliggjør hvordan det totale skattetrykket for en norsk eier av et oppdrettsselskap kan bli 85%. Det 

presenterer også alternative regnestykker der skattetrykket vil variere mellom 78% og 118%, avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn.

Høringssvaret presenterer følgende konklusjon:

- Forslaget til grunnrenteskatt vil ha svært skadelige virkninger for kystens og landets viktigste fornybare eksportnæring, og med negativ effekt for kapitaltilgang 

og investeringer i store deler av norsk næringsliv. Det vil være et betydelig tilbakeslag for innovasjon og sysselsetting i landet vårt, og svekke kraften i det grønne 

industrielle skifte.

- Regjeringens forslag til grunnrenteskatt bør legges til side.  

- Fremtidig beskatning av havbruk bør baseres på den brede enighet i Stortinget i 2020, hvor den antatte grunnrenten i havbruksnæringen innhentes ved 

auksjonssalg av nye tillatelser kombinert med produksjonsavgift.  

- Et skattemessig merbidrag fra havbruket kan eventuelt skje ved en moderat økning i produksjonsavgiften.  

- En eventuell ny skattemodell for havbruk bør uansett ikke innføres før etter en grundig konsekvensutredning, og behandling i Stortinget, tidligst 1.1.2024.    

Privat virksomhet Kvarøy Fiskeoppdrett 

AS

Negativ Nordland Kvarøy mener forslaget må forkastes, og om dette ikke gjøres må man utsette innføring med en midlertidig løsning for proveny. Samdrift og samlokalisering må 

forenkels, internprising må hånderes bedre og tilstrekkelig inntekt må tilbakeføres til vertskommunene. Ellers stiler de seg bak svaret til sjømatsbedriftene.

Privat virksomhet Kvarøy 

Oppdrettservice AS

Negativ Nordland Forslaget vil ikke bare ramme de som driver direkte med oppdrett i sjø. Videre i næringskjeden vil dette forslaget også ha store negative konsekvenser. Utover 

dette vil også tjenesteleverandører både i industri og serviceyrker lide skade av dette forslaget. La næringen selv beholde og anvende overskuddet sitt til å være 

med og investere i våre lokalsamfunn. Det er tross alt vi som bor her som har oversikt over nyetableringer og sosiale og kulturelle behov i samfunnet.

Privat virksomhet Kvarøy Salmon AS Negativ Nordland Forslaget vil ikke bare ramme de som driver direkte med oppdrett i sjø. Videre i næringskjeden vil dette forslaget også ha store negative konsekvenser. Utover 

dette vil også tjenesteleverandører både i industri og serviceyrker lide skade av dette forslaget. La næringen selv beholde og anvende overskuddet sitt til å være 

med og investere i våre lokalsamfunn. Det er tross alt vi som bor her som har oversikt over nyetableringer og sosiale og kulturelle behov i samfunnet.

Privat virksomhet Kverva AS Negativ Trøndelag  Kverva AS er et investeringsselskap og største eier i SalMar ASA. De gir et svært omfattende høringssvar, som går i dybden på både næringens utvikling og 

omfang, samt utfordringer med en rekke sider av skatteforslaget. De presentere i den sammenheng en rekke analyser og tallgrunnlag utarbeidet både på eget 

grunnlag og fra eksterne tredjeparter. De oppsummerer selv sitt høringssvar med følgende hovedpunkter:

1) Lakseindustrien har vokst til å bli den eneste store internasjonale næringen der Norge har de ledende selskapene og Norge er det ledende produksjonslandet.

2) Innføres skatten vil det skje en massiv ekspropriasjon av verdier skapt av privat risikovilje og innsats, uten noen form for erstatning.

3) Forslaget om en ny skatt inndrar fremtidig risikokapital fra Kverva.

4) Regjeringens forslag om grunnrenteskatt er svakt faglig begrunnet.

5) Kverva mener forslaget fremstår som et skatteteoretisk eksperiment.

6) Introduksjonen av et bunnfradrag i en teoretisk fundert skatt mangler samfunnsøkonomisk begrunnelse, er juridisk betenkelig, og vil medføre introduksjon av 

kraftige vridningseffekter og smådriftsfordeler i industrien.

7) Prosessen for regjeringens forslag til ny lakseskatt savner sidestykke i norsk politisk historie.

8) Det logiske alternativet er å videreføre dagens modell med en produksjonsavgift for leie av sjøareal, kombinert med auksjonssalg av nye tillatelser. 

9) Gjennomføres dette forslaget vil Norges ledende posisjon innenfor lakseindustrien gradvis svekkes over tid.

Privat virksomhet Leiv Sand transport Negativ Trøndelag  Leiv Sand Transport AS mener skatteforslaget vil ha negativ effekt på verdiskapningen i Norge og stanse utbyggingsmulighetene langs kysten. De frykter den 

indirekte effekten på egne og andre leverandørers arbeidsplasser, og at bearbeiding andre steder er negativt for klimapolitikken ved økt transport av fisk med 

tilhørende forurensing. De anbefaler at innføringen av skatten blir utsatt og at det lages en gjennomførbar skattepolitikk for å øke verdiskapningen i Norge.

Privat virksomhet Lerøy Seafood Group Negativ Vestland Lerøy Seafood Group er et av verdens største sjømatselskap. De løfter I sitt høringssvar en rekke utfordringer med skatteforslaget, og redgjør omfattende for 

effektene av dette. De trekker frem følgende hovedpunkt:

- Regjeringens valgte prosess gir betydelig risiko for feil med uante konsekvenser

- Forslaget bygger på et feilaktig faktagrunnlag (derunder urealistisk lavt avkastningskrav)

- Forslaget bygger på et feilaktig faktagrunnlag (og denne utfordres av utviklingen innen landbasert og offshore)

- Vi har allerede en generell høy beskatning og en grunnrentebeskatning i havbruk

- Minimum skattesats for norskeiet lakseprodusent vil være mellom 75-80%, og oftest høyere

- Investeringsmidler i næringen vil tørke inn. I teorien skal dette løses med perfekte kapitalmarked

- Skatteforslaget er ikke nøytralt, og kapitalmarkedet er ikke perfekt. Dramatisk innvirkning på investeringer

- Bunnfradraget gir sterke insentiver til uheldige tilpasninger

- Normpris må kastes

- Forslaget gir svært mye byråkrati og administrasjon

- Forslaget bryter med tradisjonene som historisk har gitt langsiktige rammevilkår for næringsliv

De anbefaler:

1) Vi har allerede grunnrenteskatt i næringen og næringen betaler en merbeskatning. Regjeringens forslag forkastes og innføres ikke fra 1. januar 2023. Dagens 

særskattesystem med produksjonsavgift og betaling for produksjonskapasitet videreføres - eventuelt med noen mindre justeringer.

2) Det nedsettes et nytt og bredt sammensatt utvalg med nødvendig bransje- og praktisk finanskompetanse til å vurdere næringens totalbeskatning, samt foreslå 

mulige endringer.

3) Om en velger å gå videre med foreslått modell må:

a. innføring utsettes og konsekvensutredning gjennomføres

b. alle relevante inntekter og kostnader inkluderes i særskattegrunnlaget

c. faktisk salgsinntekt legges til grunn for inntektsfastsettelsen i særskatten. Et normprisråd vil ikke fungere etter sin hensikt i havbruksnæringen.

d. utarbeides overgangsregler som reduserer grad av konfiskering

e. tas hensyn til næringens totale skattenivå (inkludert eierbeskatning) og særskattesatsen må reduseres vesentlig

f. evaluering og eventuelle endringer av rammebetingelser må følge prinsippene for langsiktighet, konkurransekraft, ansvarlighet og forutsigbarhet. 

Privat virksomhet Maritech AS Uspesifisert Nasjonal Maritech er verdensledende innen programvare for sjømat-verdikjeden, og mener at normprisen i forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ikke på en 

tilfredsstillende måte representerer den faktiske prisen på normprispunktet. De mener også at laks ikke er en homogen råvare og at faktisk prisoppnåelse avviker 

til dels betydelig fra referanseprisen i Nasdaq Salmon Index. Maritech anbefaler at det utredes alternative normpriser, og at det tas hensyn til fastprisavtaler, som 

er viktige for finansiell risikostyring. De mener også at det bør vurderes om normpris-tilnærmingen bør gjelde for andre havbruksarter.

Privat virksomhet Marø Havbruk AS og 

E. Karstensen 

Fiskeoppdrett AS

Negativ Vestland Støtter forslaget fra Sjømat Norge. Peker i tillegg på at de mindre aktørene vil rammes hardest fordi større aktører har mer ressurser og mulighet for 

skattetilpasning. Peker også på at det må avklares hvordan bunnfradrag skal fungere ved samdrift.

Privat virksomhet Mekon AS Negativ Trøndelag  Mekon AS er  negativ til skatteforslaget og trekker frem det totale skattetrykket og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene ikke har vært tilstrekkelig 

utredet. De nevner også at mangelen på konsekvensutredninger har skapt stor usikkerhet i mange selskaper, og at investeringer, innkjøp og vedlikehold for mer 

enn 35 milliarder kroner har blitt kansellert eller satt på vent, noe som har rammet ansatte i foredlings- og leverandørindustrien. Mekon AS mener også at skatten 

er urettferdig siden den ikke beregnes utfra faktisk inntjening, og at det er uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk tas inn som fratrekk.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=1d223b13-4676-42d0-90ba-a621b106909a
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c667e12f-b2c2-40ad-92bf-f018dd4ef0dc
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c667e12f-b2c2-40ad-92bf-f018dd4ef0dc
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c11fbc33-e7f8-4a6f-acc2-46dee3390942
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c11fbc33-e7f8-4a6f-acc2-46dee3390942
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=fdb62ad2-2a32-4e8e-8f6f-12a2a1c6f52e
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=8227b518-2baf-4181-bd5f-be0e8a2eb8e3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=b1d5d688-afd6-4380-9913-67cf1f122f61
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=b91b74af-6c77-4f5c-8917-0727ca0a28f8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=ca90daac-a271-490c-b7ad-39a5f3ccff54
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=18954741-2e3b-483f-ae5a-d25e78309ec6
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Privat virksomhet Mowi ASA Negativ Vestland Mowi stiller seg svært kritisk til skatteforslaget, og peker på at innføring av en kontantstrømbasert grunnrenteskatt på 40% kommer kun to år etter et bredt 

skatteforlik på Stortinget. De påpeker også at særskatten vil tre i kraft 1. januar 2023, mens høringen har frist 4. januar 2023, og at denne prosessen med brå 

endringer i skattemessige rammevilkår uten konsekvensutredninger og med tilbakevirkende kraft savner sidestykke i moderne norsk skattehistorie. De mener at 

dette har vekket oppsikt i både norske og internasjonale fagmiljøer, og at internasjonale investorer har meldt at den politiske risikoen for investeringer i Norge 

har økt. De mener den foreslåtte modellen er langt fra nøytral og peker blant annet på asymmetri i fradrag og inntekter, og utfordrer premisset om at næringen er 

stedbunden. Satsen på 40% fremstår vilkårlig valgt med referanse til kraftindustri, men ikke på et selvstendig grunnlag. Det forespeilede provenyet fremstår grovt 

undervurdert, og det er kritikkverdig at man ikke har vært villige til å vise grunnlaget for disse tallene. Videre peker de på utfordringene tilknyttet 

skattemodell som hensyntar både næringens særegenheter og politiske vekstambisjoner, samt kan oppnå bred politisk tilslutning i. I mellomtiden innhentes 

for uavhengig revisjon allerede i dag 

Privat virksomhet Mowi ASA Negativ Vestland Mowi stiller seg svært kritisk til skatteforslaget, og peker på at innføring av en kontantstrømbasert grunnrenteskatt på 40% kommer kun to år etter et bredt 

skatteforlik på Stortinget. De påpeker også at særskatten vil tre i kraft 1. januar 2023, mens høringen har frist 4. januar 2023, og at denne prosessen med brå 

endringer i skattemessige rammevilkår uten konsekvensutredninger og med tilbakevirkende kraft savner sidestykke i moderne norsk skattehistorie. De mener at 

dette har vekket oppsikt i både norske og internasjonale fagmiljøer, og at internasjonale investorer har meldt at den politiske risikoen for investeringer i Norge 

har økt. De mener den foreslåtte modellen er langt fra nøytral og peker blant annet på asymmetri i fradrag og inntekter, og utfordrer premisset om at næringen er 

stedbunden. Satsen på 40% fremstår vilkårlig valgt med referanse til kraftindustri, men ikke på et selvstendig grunnlag. Det forespeilede provenyet fremstår grovt 

undervurdert, og det er kritikkverdig at man ikke har vært villige til å vise grunnlaget for disse tallene. Videre peker de på utfordringene tilknyttet 

skattemodell som hensyntar både næringens særegenheter og politiske vekstambisjoner, samt kan oppnå bred politisk tilslutning i. I mellomtiden innhentes 

for uavhengig revisjon allerede i dag 

Privat virksomhet Nils Williksen AS Negativ Trøndelag  Nils Williksen AS og tilknyttede bedrifter mener skatten vil ha negative konsekvenser for næringens fremtid, blant annet fordi usikkerheten rundt forslaget 

bremser fremtidige investeringer i egen virksomhet og lokalsamfunnet forøvrig. Forslaget ble lansert på en uheldig måte uten tilstrekkelig medvirkning fra 

bransjen. 

Privat virksomhet Nordlaks Oppdrett AS Negativ Nordland Nordlaks er kritiske til skatteforslaget og oppsummerer med følgende punkter:

I. Skattemodellen for havbruksnæringen, herunder eksisterende eierskatt, må ikke bidra til at i utgangspunktet like aktiva får ulik verdi for ulike eiere, og derved 

også ulik skattlegging avhengig av eierskap. Reguleringsrenten må skattlegges gjennom eksisterende

grunnrenteskattemodeller (auksjon av privilegiet og produksjonsavgifter), og ikke gjennom en særs vridende og særnorsk eierskatt. For å oppnå nøytralitet må 

matfisktillatelsene tas ut av grunnlaget for eierskatt for lokalt eide selskaper.

II. Nordlaks mener at forslaget om ny kontantstrømbasert og normprisberegnet grunnrenteskatt må trekkes. Det må i stedet gjennomføres en helhetlig utredning 

av hvordan økt beskatning av havbruksnæringen kan utformes, inkludert en konsekvensutredning av ulike modeller. NOU 2019:18 var en (i hovedsak teoretisk) 

utredning av et forslag til ny skattemodell og ikke en konsekvensutredning. Ny skattemodell bør etter vårt syn basere seg på videreføring og tilpasning av 

eksisterende grunnrenteskattemodeller i havbruksnæringen. Målet bør også være å redusere kompleksiteten og antallet skatter.

III. Skattemodellen må utredes og høres før den vedtas, og vedtas før den innføres. Det betyr at innføringen av ny skattemodell må utsettes til 1.1.2024. Det gir 

tid til både utredning/analyse, dialog med partene for å sikre en ikke utelukkende teoretisk behandling

av konsekvenser og virkninger – og tid til vedtak før innføringstidspunktet. 

IV. Nordlaks kan slutte seg til økt skattlegging av havbruksnæringen i tråd med det signaliserte provenybehovet på 3,8 milliarder kroner. Den foreslåtte arbitrære 

skattesatsen på 40% vil gi et proveny som er flere ganger det myndighetene har kommunisert behovet for. Nordlaks slutter seg også til Sjømat Norges forslag til 

overgangsordning for inndekning av det kommuniserte provenybehovet inntil ny skattemodell er vedtatt av Stortinget.

V. Feil fastsettelse av normpris, med selv små avvik fra reelt oppnådde priser, vil ha store konsekvenser for oppdretterens skattemessige risiko ved allokering av 

råstoff til videreforedling. Vi anser det som ikke gjennomførbart hverken for et normprisråd eller andre å fastsette riktige normpriser på laks. Slik bruk av ikke 

reelle skattegrunnlag som normpris vil ha store negative virkninger på videreforedlingsaktivitet, marked, markedsposisjonen til norsk laks mv. – og vil bidra til en 

videre utvikling av havbruksnæringen og tilknyttet verdikjede i en motsatt retning av det som er erklærte politiske målsetninger. En normprisberegnet 

grunnrenteskatt blir aldri nøytral. Det er kun reelt oppnådde priser som kan inngå i beregning av skattegrunnlaget.

VI. Det er på samme måte (som omsetningspris for produktene) reelle kostnader for innsatsfaktorer som må legges til grunn i all beregning av skattegrunnlag. 

Eventuell bruk av sjablongpriser på innsatsfaktorer representerer en statlig planøkonomisk detaljstyring av havbruksnæringen, og vil føre til betydelig 

uforutsigbarhet, tapte investeringer og derved stor risiko for feiltilpasninger og effektivitetstap. En sjablongprisberegnet grunnrenteskatt blir aldri nøytral. 

Eksisterende regelverk for internprising mellom selskap med interessefellesskap og eksisterende regelverk og metoder for kontroll, er tilstrekkelig også for bruk i 

havbruksnæringen.

VII. Regjeringens uttalte mål om at vertskommunene skal komme styrket ut, må innarbeides i det endelige skatteopplegget. Det er fra flere hold allerede 

dokumentert at det nåværende forslaget vil bety en svekkelse av overføringer til vertskommuner. Havbruksnæringen har hittil vært avgjørende for å redusere og 

snu flyttestrømmer ut av distriktskommuner langs kysten.

Forslaget om grunnrenteskatt innebærer i praksis at staten nå skal konfiskere denne utviklingskraften og overta alt ansvar for samfunnsutvikling. Forslaget 

innebærer i tillegg og til alt overmål en reduksjon i overføringene til vertskommunene. Det kan være uenighet om hvorvidt kommunal sektor kan eller bør overta 

det samfunnsansvaret som havbruksnæringen hittil har utøvd, men alle må være enig i at en reduksjon i vertskommunenes økonomiske handlekraft vil gjøre alle 

slike diskusjoner overflødige. Vertskommunene må komme betydelig bedre ut enn det faktiske forslaget som ligger på bordet i dag.

Privat virksomhet NORTH industri as Negativ Trøndelag  Negativ til innføringen av grunnrenteskatt i havbruksnæringen, og mener at skattetrykket vil ha negative konsekvenser for små aktører som selskapet. 

Virksomheten mener at innføring av grunnrenteskatt vil kreve at havbruksnæringen kutter kostnader, noe som kan ramme små leverandører hardest. De foreslår 

at det gjennomføres en bedre konsekvensutredning av forslaget, da de har allerede merket tap på omsetningen på grunn av forslaget og frykter at omsetningen 

kan halveres neste år.

Privat virksomhet Nova Sea AS Negativ Nordland Til det foreliggende høringsnotatet forslår vi at: 

• En reduksjon i det totale skattetrykket for havbruksnæringen, med et prosentvis øvre tak. 

• Prosentsatsen for grunnrenteskatten reduseres betraktelig, og tilpasses ønsket proveny. 

• Normprisen utgår og erstattes av faktisk oppnådd salgspris, slik at vi ikke risikerer å betale skatt av inntekter vi ikke har. 

• Utviklingskonsensjoner må inngå i grunnrentebeskatningen. • Negativ grunnrenteskatt må utbetales og ikke fremføres. 

• Offshore oppdrett må sikres tilbakebetaling av negativ grunnrente. 

• Investeringer i det grønne skiftet gis særskilt fradrag i grunnrenteskatteinntekten, uavhengig av hvor i verdikjeden investeringen gjøres. 

• De minste selskapene gis reell skjerming for alle ulike former for grunnrenteskatt.

Privat virksomhet Nutrimar Holding AS Negativ Trøndelag  Nutrimar Konsernet er negative til grunnrenteskatten på havbruk, da de mener den vil ramme selskaper som ikke direkte omfattes av forslaget hardest, og at den 

vil strupe utbytter og dermed risikokapital fra havbruksselskaper som SalMar. Nutrimar påpeker at den nye skatten  vil inndra mer enn 50 prosent av 

overskuddet etter ordinær selskapsskatt. De mener at forslaget vil hindre Regjeringens varslede "industriløft" før det er kommet i gang, og at selskapet har 

investert store beløp for å utvikle en industri som gir viktige bidrag for å utvikle og sikre en sirkulærøkonomi.

Privat virksomhet Nærøysund 

Aquaservice

Negativ Trøndelag  Nærøysund Aquaservice går imot innføring av grunnrenteskatt som foreslått. De mener det totale skattetrykket og konsekvensene dette vil ha for 

sekundærnæringen, må utredes bedre. De mener manglende konsekvensutredning har skapt stor usikkerhet, som allerede har gitt kansellerte eller utsatte 

investeringer. De mener også at normpris er problematisk.
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Privat virksomhet Ocein AS Negativ Møre og 

Romsdal

Vi går imot denne ordningen slik den nå er foreslått. slik forslaget nå foreligger har man derimot skapt en usikkerhet om rammevilkårene på kort og lang sikt 

som er svært skadelig for både oppdrettsselskaper og leverandørindustrien.

Vi ber med dette om følgende:

● Lydhøret overfor næringen. Fleksibilitet og lærevillighet når det gjelder å finne riktig nivå på beskatningen.

● Samarbeid med næringen. Samarbeid med næringen for å finne rette prinsipper for å vurdere priser og grunnlag for beskatning

● Rask avklaring. Rask avklaring vil redusere usikkerheten i næringen ved å være tydelig på skattenivå og hvilke mekanismer som blir gjeldende.

● Tid. Økt beskatning bør innføres over noe tid og med forutsigbarhet slik at næringen får tid til å tilpasse seg nye rammevilkår og skattenivå.

● Bærekraftighet for næringen. En eventuell skatt må innrettes slik at den stimulerer til

innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger som kommer framtidige generasjoner til gode.

Privat virksomhet Odd Småge AS Negativ Møre og 

Romsdal

Etter 28.9.22 har vi fått direkte merke usikkerheten rundt forslaget om innføring av grunnrenteskatten. Avtaler som nå ble trukket tilbake og utsatt på ubestemt 

tid, muligens kansellert om Regjeringens forslag blir stående. Dette er veldig  skremmende signaler som sprer usikkerhet for våre ansatte og samarbeidspartnere. 

Vi har troen på lokal verdiskaping og bolyst ytterst ute i havgapet også i fremtiden. Men da må Regjeringen ta bort skyggelappene, tørre å stå oppreist, tørre å 

innrømme at pressekonferansen de holdt 28.9.22 var Norgeshistoriens dyreste og mest feilslåtte forslag om rasering av alle små kystsamfunn langs norskekysten 

og trekke tilbake forslaget og gå i dialog med næringen og organisasjonene om en omforent bærekraftig løsning.

Privat virksomhet Osland Havbruk AS Negativ Vestland Osland Havbruk peker på at det med dagens forslag inkludert produksjonsavgift og naturressursskatt kan komme i posisjon til å betale skatt på overskudd man 

ikke har. dette gjelder også mindre aktrer som er omfattet av bunnfradraget - Ousland Havbruk mener disse vil komme i samme posisjon med naturressursskatt 

og produksjonsavgift.  De peker videre på  stor biologisk risiko og at næringen fortsatt står overfor betydelig utvikling som vil kreve investeringer - disse blir 

begrenset av skatten. De viser konkrete eksempler som avviser superprofitt hos utvalgte selskap. Videre pekes det på utfordringer knyttet til fremføring av 

underskudd, og ikke utbetaling - og at det blir et problem hvis heller ikke rentekstnader for finansiering kommer til fradrag.  

Privat virksomhet Pareto Securities AS Negativ Oslo Pareto Securities har løfter følgende hovedutfordringer med skatteforslaget:

1) Forslaget innebærer svært store endringer i rammebetingelser for næringen, og forutsigbarheten for selskaper, investorer og ansatte har blitt betydelig svekket

2) Kapitalen som skal sikre videre vekst og utvikling i oppdrettsnæringen blir dyrere, hvilket betyr at det blir mindre kapital tilgjengelig for investeringer fremover

3) Sub-optimale strukturer med flere produksjonsenheter/selskaper grunnet bunnfradraget. Dette er uheldig fordi man ikke får utnyttet stordriftsfordeler

4) Potensielt dramatisk reduksjon i tilgjengelig kapital for nye arter

Privat virksomhet Pelagia AS Negativ Nasjonal Begrunnelsen om å gjøre det fordi næringen tjener for mye penger vil medføre stor risiko for omfattende skade. Lønnsomheten av havbruket har vært en trygghet 

for at eierne vil kunne stille opp med kapital, ved f.eks. et oppkjøp i konkurranse med utenlandske aktører. Forslaget til grunnrenteskatt vil kraftig beskjære 

kapitaltilgang og utbyttekapasitet fra havbruket. Straffes man relativt mere for å være dyktig gjennom en fastlagt prosent skatt, vil det også bli slik at de dyktigste 

som trolig har de beste forutsetninger til å utvikle næringen og få til en bearbeiding av 

fisken sine muligheter blir svekket. Pelagia vil derfor be Finansdepartementet om å gjøre en grundig vurdering av risikoen med en hurtig innføring. Hvis formålet 

på kort sikt er å sikre noen inntekter i form av at oppdrettere skal betale ekstra for de rettigheter de har, er det etter vår oppfatning langt å foretrekke at dagens 

produksjonsavgift justeres.

Privat virksomhet Perishable Center 

Nord AS

Negativ Troms og 

Finnmark

PCN AS er negative til skatten, De mener skattegrunnlaget må fastsettes basert på faktisk salgspris. De mener også at forslaget vil føre til mindre aktivitet og 

flere permitteringer i foredlingsleddet. De mener forslaget bør konsekvensutredes og er bekymret for det totale skattetrykket.

Privat virksomhet Pionér Holding AS Negativ Viken  Vi mener forslaget om grunnrenteskatt er unødvendig og det er ødeleggende for det norske næringslivet og distriktsnorge.

Privat virksomhet PKOM AS Negativ Trøndelag  Virksomheten mener at skattetrykket for havbruksnæringen og dets konsekvenser for den nest største eksportnæringen i Norge, norske kystsamfunn og det 

grønne skiftet må utredes nærmere. De er imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. 

Manglende konsekvensutredninger av brå endringer med tilbakevirkende kraft har skapt stor usikkerhet i PKOM og mange andre selskaper, og har ført til 

kansellering eller utsettelse av investeringer, innkjøp og vedlikehold for mer enn 35 milliarder kroner, samt permitteringer av hundrevis av arbeidstakere i 

foredlings- og leverandørindustrien. PKOM mener at grunnrenteskatten er urettferdig siden den ikke beregnes ut fra faktisk inntjening, og forslaget vitner om 

manglende kunnskap om havbruk.

Privat virksomhet Polarplast as Negativ Nordland Vi opplever at flere av våre største kunder stopper eller setter på vent de planlagte investeringene. Dette gjør at vi står i umiddelbar fare for å måtte permittere og 

eventuelt miste ansatte i 2023

Privat virksomhet Rostein AS Negativ Møre og 

Romsdal

Rostein AS frykter tap av mulig produksjonsvekst av laks og en stagnasjon som en konsekvens av dramatisk endrede rammevilkår. Selskapet mener at forslaget 

om grunnrenteskatt på havbruk gir et inntrykk av at næringen i dag ikke betaler for bruk av kysten, selv om vekstauksjoner og produksjonsavgift allerede 

eksisterer og at forslaget derfor bør ses på som en innstramming av samlet grunnrenteskatt.

Selskapet er bekymret for konsekvensene forslaget vil ha for Norge som nasjon, det private næringslivet og lokalsamfunnene langs kysten, og mener at forslaget 

kan svekke kystkommunenes økonomi gjennom redusert auksjonsproveny.

Rostein AS frykter at kompliserte innretninger vil føre til at provenyet går tapt i økt administrasjon både i det offentlige og private og at satsene settes for høyt, 

noe som vil skade laksenæringen i Norge.

Privat virksomhet Salaks AS Negativ Troms og 

Finnmark

Salaks ønsker at det legges til rette for et skatteregime som fortsatt gjør det mulig å investere for å utvikle næringen i en mer bærekraftig retning, samt bygge 

region og lokalsamfunn. Salaks er bekymret for det totale skattetrykket. De peker videre på at det er avgjørende at investeringskostnader i utviklingsprosjekter i 

sin helhet kommer til fratrekk. De peker på at bruk av normpris medfører en stor usikkerhet, at bunnfradraget må økes og at negativ skatt må komme til 

utbetaling.

Privat virksomhet SalMar Aker Ocean 

AS

Negativ Trøndelag  SalMar Aker Ocean AS (SAO) representerer SalMar og Aker sin felles satsning mot havbruk til havs (HTH). HTH kan være nøkkelen til lønnsom og bærekraftig 

vekst for norsk fiskeoppdrett siden muligheten for volumvekst langs kysten er begrenset. SAO mener HTH har gode forutsetninger for å bli en lønnsom 

virksomhet og at det derfor bør innføres en nøytral kontantstrømbasert grunnrenteskatt på HTH som ikke påvirker investeringsbeslutningene. Denne bør innføres 

før eller samtidig med at de første områdene for HTH lyses ut, for å unngå at investorene krever ekstra påslag knyttet til risikoen for en fremtidig innføring av 

grunnrenteskatt på HTH.

SAO mener at det fremlagte utkastet til grunnrenteskatt på havbruk ikke vil virke nøytralt og dermed vil påvirke investeringsbeslutninger negativt for HTH. De 

peker på følgende forutsetninger for en nøytral skatt:

1. Behandling av underskudd: Underskudd i særskattegrunnlaget må refunderes årlig (slik det gjøres i grunnrenteskatten for petroleum og vannkraft). Det bør 

også innføres en pantsettelsesadgang for slike refusjonskrav, slik det er i petroleumsnæringen.

2. Fradragstidspunktet: Investeringskostnadene må kunne fradragsføres når de pådras og ikke først på leveringstidspunktet, jf. grunnrenteskatten for petroleum 

og vannkraft. Dette er også foreslått for vindkraft på land.

3. Overgangsordninger: Det må gis fradrag for markedsverdien av allerede foretatte investeringer og eiendeler som tas med inn i et grunnrenteskatteregime.

4. Fastsettelse av inntekt: Skattepliktig inntekt bør baseres på faktisk inntekt (kontraktspris) og ikke ulike former for normpriser. Videre må det gis fradrag for 

alle relevante kostnader, inklusive salgs- og markedsføringskostnader som har vært av stor betydning for å sikre etterspørsel etter norsk laks og dermed dagens 

priser. 

Videre peker de på følgende punkter som særlig viktige for utviklingen av HTH på norsk sokkel:

- Beskatning av utenlandske aktører: Lovforslaget om beskatningshjemmel for blant annet havvind på norsk sokkel, som skal utarbeides i 2023, må ta med 

havbruk og tjenesteyting til disse. I tillegg må det påbegynnes en prosess om å reforhandle Norges skatteavtaler til å omfatte tjenester ytet av utenlandske aktører 

i havbruksnæringen.

- Tillatelse til settefiskproduksjon i sjø (postsmolt): Grunnrenteskatten bør også omfatte settefiskproduksjon i sjø.

- Produksjonsavgift og naturressursskatt: Det vil ikke være naturlig å innføre produksjonsavgift og naturressursskatt for HTH, ettersom områdene til havs ikke 

vil ha noen særskilt tilknytning til kommuner eller fylkeskommuner.

- HTH-tillatelser: HTH-tillatelser bør være vederlagsfrie, og de første tildelingsrundene bør skje etter en vederlagsfri søknadskonkurranse og ikke auksjon. 

SalMar stiller seg svært kritisk til Regjeringens skatteforslag og oppsummerer med følgende punkter:

1. Grunnrenteskatten må legges til side – bygger på feilaktige premisser.  Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster 

ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke.

2. Gambler med Norges framtid. Den skyhøye grunnrenteskatten på 40 prosent er grepet ut av luften, noe blant andre Fiskeridirektoratet påpeker i sitt 

høringssvar når de skriver at denne skattesatsen «ikke er nærmere begrunnet». Gjennom et slikt grep foretar staten en massiv konfiskering av verdier i en næring 

som er bygd opp over 50 år, der andre enn staten har tatt all risiko.

3. Globalt ledende næringsklynge settes i fare. Forslaget har et nivå og en innretning som vil svekke kapitaltilgangen samt innovasjons- og utviklingskraften i 

norsk havbruk. 

4. Ingen gratis konsesjoner – ekspropriasjon uten erstatning. Forslaget bygger på den fullstendig feilaktige premiss at næringen har fått tildelt de fleste av sine 

produksjonstillatelser «gratis». Sannheten er at over 96 prosent av de kommersielle tillatelsene er kjøpt av staten eller i et andrehåndsmarked.

5. Bunnfradraget bekrefter konfiskasjonen – og forsterker vridningen. Det foreslåtte «bunnfradraget» har ingen sammenheng med tillatelser som er kjøpt på 

auksjon, og innebærer en massiv ekstra skatt på de selskapene som har utviklet det meste av den industrielle infrastrukturen.

6. Laksen ingen naturressurs. Oppdrettsfisk er ingen naturressurs, og har ikke noe til felles med olje og kraftproduksjon.

7. Forholdet til fiskeriene. Torvik-utvalget støtter i prinsippet innføring av grunnrenteskatter på næringer som de mener gir grunnlag for såkalt grunnrente, og 

mener grunnrenteskatt på den tradisjonelle fiskerinæringen bør utredes og innføres så snart som mulig. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran tok straks 

avstand fra forslaget fordi «grunnrente i fiskeriene tas ut i form av verdiskaping, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene», jfr. Fiskeribladet 19.12.2022. Det 

er nettopp dette regjeringen vil gjøre med sitt forslag til grunnrenteskatt i havbruk – trekke ut store deler av risikokapitalen som ellers ville blitt brukt til 

verdiskaping, sysselsetting, bosetting og industribygging i store deler av landet. 

8. Konkurransevridende – Norge svikter sitt ansvar. Laksen er ikke en immobil næring. Halvparten av all atlantisk laks produseres utenfor Norge, og det 

investeres milliarder i ulike kategorier oppdrett i andre land, nær de store markedene. Ved å svekke innovasjon og vekstkraft i norsk havbruk, med sine høye 

krav til klima og miljø, svikter Norge også sitt ansvar som bidragsyter i den globale matforsyningen. 

9.  Mytene om «superprofitt». Flere høringsinstanser har dokumentert at påstanden om næringens «superprofitt» ikke stemmer med virkeligheten. En risikoutsatt 

næring som avbruk må ha langt høyere avkastning enn de 4 prosent departementet legger til grunn. 

10. Betaler allerede store ekstraskatter. Havbruksnæringen betaler allerede med dagens skattemodell flere milliarder kroner i ekstra skatter og avgifter for sin 

bruk av fellesskapets sjøarealer, og kjøp av produksjonstillatelser. Ser man på perioden fra 2019 til 2021 har

næringen betalt inn 14,2 milliarder i «grunnrente» gjennom auksjoner, eksportavgift og produksjonsavgift.

11. Sterkt vridende – ikke nøytralt. Skatten i ett ledd i verdikjeden tredobles, uten at det gis fradrag for nødvendige kostnader i

andre ledd, eller for store investeringer i kjøp av produksjonstillatelser, kapitalbindinger for fisk i sjø. Selv i sjøfasen vil ikke skatteforslaget være nøytralt. 

Henimot 80 prosent av investeringene i sjøfasen vil ikke kunne fradragsføres i grunnrenteskattegrunnlaget. Det gis heller ikke fradrag for renteutgifter, 

markedsføring, forskning mm.

12. Massivt angrep på nasjonalt eierskap. Forslaget vil være sterkt negativt konkurransevridende for de selskapene som har det aller meste av sin produksjon i 

Norge, som SalMar. Denne kategorien selskaper som dessuten har eiere bosatt i Norge, som SalMar,

rammes dobbelt på grunn av den kombinerte norske formues- og utbytteskatten. 

13. Mindre satsing på videreforedling i Norge. Forslaget til grunnrenteskatt vil medføre en nedbygging eller mindre satsing på videreforedling i Norge. 

14. Sterkt i strid med norsk tradisjon – og regjeringens egen utredningsinstruks. Alle store skattesystemendringer i Norge i moderne tid er først blitt gjennomført 

etter omfattende utredninger som partene i arbeidslivet har vært sterkt involvert i, og hvor en bred politisk forankring har bidratt til å gi stabilitet og 

forutsigbarhet for næringslivet. Forslaget til grunnrenteskatt bryter med denne stolte norske tradisjonen som har tjent norsk arbeidsliv og verdiskaping på en god 

måte.

15. Uforutsigbarhet satt i system. Regjeringen varsler at grunnrenteskatten skal innføres fra 1.1.2023. Dermed blir den nye skatten innført fra et tidspunkt hvor 

høringen ennå pågikk og lenge før næringens utøvere vet hva de har å forholde seg til. 

16. Bred politisk forankring. Vi ber om at regjeringen søker å få til en bred politisk forankring om den fremtidige beskatningen av havbruket, slik at næringen får 

forutsigbarhet fremover.

17. Forslagene. På denne bakgrunn vil SalMar anbefale at grunnrenteskatten avvises; og at eventuell ekstra skattlegging av havbruk baseres på den brede 

enigheten i Stortinget i 2020 med justering av produksjonsavgiften som ekstra bidrag fra næringen. En eventuell ny skattemodell bør uansett ikke innføres før 

etter en grundig konsekvensutredning og bred politisk prosess, og tidligst fra 1.1.2024. 

De anbefaler følgende: 

1. Grunnrenteskatten avvises.

2. Ekstra skattlegging av havbruk baseres på den brede enigheten i Stortinget i 2020, med produksjonsavgift og salg av nye tillatelser på auksjon.

3. Justering av produksjonsavgiften som ekstra skattemessig bidrag fra havbruksnæringen i 2023.

4. Eventuell ny skattemodell for havbruk innføres ikke før etter en konsekvensutredning og bred politisk prosess, og tidligst fra 1.1.2024.

Trøndelag NegativSalMar ASAPrivat virksomhet
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Privat virksomhet SalmoSea AS Negativ Trøndelag  Bedriften mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringen og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes bedre. Investeringer, innkjøp 

og vedlikehold for over 35 milliarder kroner har blitt kansellert eller satt på vent, noe som har ført til permitteringsvarsler for hundrevis av arbeidstakere i 

foredlings- og leverandørindustrien. Bedriften mener også at det er grovt urettferdig at grunnrenteskatten ikke skal beregnes ut fra faktisk inntjening, og at det er 

uheldig at kun investeringer i sjødelen av havbruksverdikjeden tas med som fradrag. Bedriften frykter at grunnrenteskatten vil føre til lavere investeringer, 

endringer i innkjøpsmønstre og lavere aktivitet, permitteringer og oppsigelser.

Privat virksomhet Salten Aqua AS Negativ Nordland Salten Aqua As er prinsipielt mot innføring av grunnrente på lakseoppdrett. De peker på at de ikke har anledning til å justere internpriser, og dermed ikke tilpasse 

seg skatten slik andre større konkurrenter kan. Salten Aqua anbefaler at lovforslaget klargjør likebehandling av fysiske og finansielle avtaler slik at de igjen kan 

konkurrere om lange fastpriskontrakter på like vilkår med de store integrerte oppdrettsselskap. De er også mot at skatten gjennomføres med tilbakevirkende 

kraft. 

Privat virksomhet Salvesen & Thams AS Negativ Trøndelag  Salvesen & Thams er et investerings- og eierselskap med sterk regional tilknyttning med hovedkontor på Orkanger i Trøndelag. Kverva AS eier 1/3 av selskapet 

og har siden 2019 styrket kapitalgrunnlaget med 833 mill. kr. S&T mener dette illustrerer hvordan privat kapital som er skapt på kysten av Trøndelag blir 

reinvestert i annen virksomhet i distriktene, og derigjennom skaper nye kompetansebaserte arbeidsplasser, skatt til kommunene, fylket og Staten, og bidrar til 

levende lokalsamfunn i hele Norge. Den gode lønnsomheten i havbruksnæringen i de senere årene har blitt et sterkt fundament for investeringer i mange 

selskaper og i ulike næringer. Konsekvensene av å inndra betydelige deler av privat investeringskapital er ikke nærmere analysert i høringsnotatet.

De mener en økt skatt på havbruksnæringen vil medføre utsettelse av investeringer, redusert vekstinitiativ i eksisterende porteføljeselskaper, mindre kapital til 

sirkulære prosjekt og grønne investeringer og mindre kapital til teknologiprosjekter.

I sum peker de på en rekke eksempler på hvordan innføringen av en sterkt økt skatt vil ramme bredt og anbefaler en utsettelse av innføring til det er foretatt en 

grundig konsekvensutredning.

Privat virksomhet Samba Marin AS Negativ Vestland Samba Marin mener tiingen på forslaget er dårlig etter vanskelige år (Covid, økt rente, strømpris), og at forslaget virker ugjennomarbeidet. De opplever at 

forslaget allerede har skapt usikkerhet rundt rammebetingelser og redusert investeringsvilje.

Privat virksomhet Samdriften Northern 

Lights Salmon AS og 

Sørrollnesfisk AS

Negativ Troms og 

Finnmark

Samdriften er motstander av høringsforslaget, men også skattesystemet slik det er bygget opp. Videre peker de på at det må avklares om et ev. bunnfradrag telles 

for deltakerne i en samdrift, eller for det indre selskapet. De fremhever at det ikke er grunnlag for grunnrente i oppdrettsnæringen. De mener negativ skatt ikke 

skal være fremført, men utbetales. De påpeker at oppdrett på land er i konkurranse, og at da vil det ikke lenger være et knapphetsgode å ha tilgang til egnede 

skjermede farvann. 

Privat virksomhet Sands eiendom Negativ Trøndelag  Oppdretterne har fått avtaler med staten om å ha tilgang til jomfruelig grunn (arealer som ikke tidligere har vært i bruk) for sluttproduksjonen 

(saltvannproduksjonen). Fjordfiskerne har imidlertid fått redusert avkastning på grunn av at oppdretterne har lagt beslag på deler av høstingsarealet, og staten har 

derfor fått mindre skatteinntekter. Grunnlaget for beregning av grunnrenteskatt på havbruk bør derfor være netto verdiskapning hos fjordfiskerne på disse 

arealene, og dette vil gi lavere skatteinntekter til staten enn det staten har lagt til grunn i sine beregninger. 

Privat virksomhet ScaleAQ Negativ Trøndelag  Scale AQ er en av de ledende utstyrsleverandørene til havbruksnæringen, og konstaterer at de allerede er rammet av regjeringens forslag. Grunnet usikkerheten 

skatteforslaget har skapt har en rekke forhandlinger med havbruksselskap om leveranse av utstyr stoppet opp. De problematiserer videre effekten det har på 

kapitaltilførsel fra sin eier Kverva grunnet redusert kontantstrøm fra SalMar. De stiller seg videre kritisk prosessen og en innføring som medfører at skatten får 

tilbakevirkende kraft. De peker videre på at skatteforslaget vil få vestentlige konsekvenser for den grønne omstillingen og tilhørende teknologiutvikling.

De anbefaler at 1) innføringen utsettes, med tidligste innføring 2024, 2) at regjeringen etablerer dialog med partnene i arbeidslivet og partigruppene på Stortinget 

med sikte på å oppnå bred politisk enighet, 3) at en norsk variant av den færøyske modellen utredes og 4) at det settes et tak på total skattebelastning.

SalMar stiller seg svært kritisk til Regjeringens skatteforslag og oppsummerer med følgende punkter:

1. Grunnrenteskatten må legges til side – bygger på feilaktige premisser.  Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster 

ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke.

2. Gambler med Norges framtid. Den skyhøye grunnrenteskatten på 40 prosent er grepet ut av luften, noe blant andre Fiskeridirektoratet påpeker i sitt 

høringssvar når de skriver at denne skattesatsen «ikke er nærmere begrunnet». Gjennom et slikt grep foretar staten en massiv konfiskering av verdier i en næring 

som er bygd opp over 50 år, der andre enn staten har tatt all risiko.

3. Globalt ledende næringsklynge settes i fare. Forslaget har et nivå og en innretning som vil svekke kapitaltilgangen samt innovasjons- og utviklingskraften i 

norsk havbruk. 

4. Ingen gratis konsesjoner – ekspropriasjon uten erstatning. Forslaget bygger på den fullstendig feilaktige premiss at næringen har fått tildelt de fleste av sine 

produksjonstillatelser «gratis». Sannheten er at over 96 prosent av de kommersielle tillatelsene er kjøpt av staten eller i et andrehåndsmarked.

5. Bunnfradraget bekrefter konfiskasjonen – og forsterker vridningen. Det foreslåtte «bunnfradraget» har ingen sammenheng med tillatelser som er kjøpt på 

auksjon, og innebærer en massiv ekstra skatt på de selskapene som har utviklet det meste av den industrielle infrastrukturen.

6. Laksen ingen naturressurs. Oppdrettsfisk er ingen naturressurs, og har ikke noe til felles med olje og kraftproduksjon.

7. Forholdet til fiskeriene. Torvik-utvalget støtter i prinsippet innføring av grunnrenteskatter på næringer som de mener gir grunnlag for såkalt grunnrente, og 

mener grunnrenteskatt på den tradisjonelle fiskerinæringen bør utredes og innføres så snart som mulig. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran tok straks 

avstand fra forslaget fordi «grunnrente i fiskeriene tas ut i form av verdiskaping, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene», jfr. Fiskeribladet 19.12.2022. Det 

er nettopp dette regjeringen vil gjøre med sitt forslag til grunnrenteskatt i havbruk – trekke ut store deler av risikokapitalen som ellers ville blitt brukt til 

verdiskaping, sysselsetting, bosetting og industribygging i store deler av landet. 

8. Konkurransevridende – Norge svikter sitt ansvar. Laksen er ikke en immobil næring. Halvparten av all atlantisk laks produseres utenfor Norge, og det 

investeres milliarder i ulike kategorier oppdrett i andre land, nær de store markedene. Ved å svekke innovasjon og vekstkraft i norsk havbruk, med sine høye 

krav til klima og miljø, svikter Norge også sitt ansvar som bidragsyter i den globale matforsyningen. 

9.  Mytene om «superprofitt». Flere høringsinstanser har dokumentert at påstanden om næringens «superprofitt» ikke stemmer med virkeligheten. En risikoutsatt 

næring som avbruk må ha langt høyere avkastning enn de 4 prosent departementet legger til grunn. 

10. Betaler allerede store ekstraskatter. Havbruksnæringen betaler allerede med dagens skattemodell flere milliarder kroner i ekstra skatter og avgifter for sin 

bruk av fellesskapets sjøarealer, og kjøp av produksjonstillatelser. Ser man på perioden fra 2019 til 2021 har

næringen betalt inn 14,2 milliarder i «grunnrente» gjennom auksjoner, eksportavgift og produksjonsavgift.

11. Sterkt vridende – ikke nøytralt. Skatten i ett ledd i verdikjeden tredobles, uten at det gis fradrag for nødvendige kostnader i

andre ledd, eller for store investeringer i kjøp av produksjonstillatelser, kapitalbindinger for fisk i sjø. Selv i sjøfasen vil ikke skatteforslaget være nøytralt. 

Henimot 80 prosent av investeringene i sjøfasen vil ikke kunne fradragsføres i grunnrenteskattegrunnlaget. Det gis heller ikke fradrag for renteutgifter, 

markedsføring, forskning mm.

12. Massivt angrep på nasjonalt eierskap. Forslaget vil være sterkt negativt konkurransevridende for de selskapene som har det aller meste av sin produksjon i 

Norge, som SalMar. Denne kategorien selskaper som dessuten har eiere bosatt i Norge, som SalMar,

rammes dobbelt på grunn av den kombinerte norske formues- og utbytteskatten. 

13. Mindre satsing på videreforedling i Norge. Forslaget til grunnrenteskatt vil medføre en nedbygging eller mindre satsing på videreforedling i Norge. 

14. Sterkt i strid med norsk tradisjon – og regjeringens egen utredningsinstruks. Alle store skattesystemendringer i Norge i moderne tid er først blitt gjennomført 

etter omfattende utredninger som partene i arbeidslivet har vært sterkt involvert i, og hvor en bred politisk forankring har bidratt til å gi stabilitet og 

forutsigbarhet for næringslivet. Forslaget til grunnrenteskatt bryter med denne stolte norske tradisjonen som har tjent norsk arbeidsliv og verdiskaping på en god 

måte.

15. Uforutsigbarhet satt i system. Regjeringen varsler at grunnrenteskatten skal innføres fra 1.1.2023. Dermed blir den nye skatten innført fra et tidspunkt hvor 

høringen ennå pågikk og lenge før næringens utøvere vet hva de har å forholde seg til. 

16. Bred politisk forankring. Vi ber om at regjeringen søker å få til en bred politisk forankring om den fremtidige beskatningen av havbruket, slik at næringen får 

forutsigbarhet fremover.

17. Forslagene. På denne bakgrunn vil SalMar anbefale at grunnrenteskatten avvises; og at eventuell ekstra skattlegging av havbruk baseres på den brede 

enigheten i Stortinget i 2020 med justering av produksjonsavgiften som ekstra bidrag fra næringen. En eventuell ny skattemodell bør uansett ikke innføres før 

etter en grundig konsekvensutredning og bred politisk prosess, og tidligst fra 1.1.2024. 

De anbefaler følgende: 

1. Grunnrenteskatten avvises.

2. Ekstra skattlegging av havbruk baseres på den brede enigheten i Stortinget i 2020, med produksjonsavgift og salg av nye tillatelser på auksjon.

3. Justering av produksjonsavgiften som ekstra skattemessig bidrag fra havbruksnæringen i 2023.

4. Eventuell ny skattemodell for havbruk innføres ikke før etter en konsekvensutredning og bred politisk prosess, og tidligst fra 1.1.2024.

Trøndelag NegativSalMar ASAPrivat virksomhet
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Privat virksomhet Seaweed Norway AS Negativ Trøndelag  Seaweed Norway AS er kritisk til en innføring av grunnrenteskatt på havbruk, slik den er foreslått av Finansdepartementet. Vi deler bekymringen for hvordan 

forslaget om grunnrenteskatt på havbruk vil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner. Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringa, og 

konsekvensene en innføring vil ha på næringene rundt må utredes bedre.

Privat virksomhet Selstad Negativ Vestland "Således er forslaget like overraskende som det er skuffende i lys av 

Regjeringen sitt løfte i Hurdalsplattformen om «å ivareta de distriktspolitiske målsettingene i fiskerilovgivningen om arbeidsplasser og bosettingen i 

kystsamfunn.»" Selstad mener forslaget vil gi mindre investeringer og følgelig mindre satning på innovasjon og utvikling. Videre peker de på Hurdalsplattformen: 

«å ivareta de distriktspolitiske målsettingene i fiskerilovgivningen om arbeidsplasser og bosettingen i kystsamfunn.» De mener også økt usikkerhet vil gfjøre 

utslag i rekrutteringsgrunnøaget til næringen. 

Privat virksomhet SinkabergHansen AS Negativ Nordland SinkabergHansen mener at

a) verken Havbruksskatteutvalget (NOU 2019:18) eller Finansdepartementets høringsforslag i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til, eller vurdert effektene av 

totalbeskatningen havbruksnæringen utsettes for gjennom forslaget som høres

b) Havbruksskatteutvalgets utredning ikke oppfyller vilkårene i utredningsinstruksen

c) Skatteutvalgets vurderinger for innføring av grunnrente har stor avstand i innhold og konsekvenser sammenliknet med høringsforslaget

d) høringsforslaget ikke inneholder informasjon som dokumenterer at vilkårene i 

utredningsinstruksen er oppfylt

e) en eventuell gjennomføring av forslaget fra 1. januar 2023 er i strid med intensjonene i 

grunnlovens § 97 om lover og forskrifters tilbakevirkende kraft

f) selskapet har dokumentert omfattende negative konsekvenser for videre drift av selskapet dersom forslaget gjennomføres

g) havbruksnæringen ikke utnytter en knapp naturressurs, og at

h) regjeringen har satt til side norske forpliktelser for å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål, 

Privat virksomhet Sjømatstaden AS Negativ Vestland Forslaget til grunnrenteskatt vil fjerne naudsynt fri kapital i bransjen. Skal vi lukkast med nye marine artar inkludert marine algar, så må ein være trygg på at ein 

har stabile rammevilkår. Vidare vekst innan for laksenæringa er også avhengig av store investeringar i ny teknologi og nye driftsmodellar som sikrar berekraftig 

vekst.

Privat virksomhet Skarsvåg Boats AS Negativ Trøndelag  Skarsvåg Boats AS mener forslaget har ulike innretninger som gir vridende og skadelige virkninger. De mener forslaget vil hemme innovasjon. De peker på 

fraværet av en inkluderende prosess, og at det er kritikkverdig å innføre en skatt med tilbakevirkende kraft. De mener det (for) høye skattenivået vil begrense 

investeringer.

Privat virksomhet SpareBank 1 SR-Bank Negativ Rogaland Innføring av grunnrenteskatt utsettes i påvente av ytterligere utredning hvor følgende forhold vurderes: 

1. Alternative beskatningsmodeller for å hente ønsket proveny 

2. Konsekvenser av de forskjellige alternativene målt i forhold til a. Provenyeffekt b. Ringvirkninger c. Kostnader forbundet med administrasjon av ulike 

beskatningsmodeller 

Den endelige skattemodellen må sikre havbruksnæringens og leverandørindustriens regionale tilstedeværelse, og ikke negativt påvirke næringens 

konkurranseevne målt mot aktører fra andre land.

Skattemodellen må innrettes slik at den ikke redusere Norges evne til å utvikle verdiskapingen gjennom blant annet nye oppdrettsområder.

Privat virksomhet SpareBank1 Nord-

Norge

Negativ Troms og 

Finnmark

Innføring av grunnrenteskatt utsettes i påvente av ytterligere utredning hvor følgende forhold vurderes: 

1. Alternative beskatningsmodeller for å hente ønsket proveny 

2. Konsekvenser av de forskjellige alternativene målt i forhold til a. Provenyeffekt b. Ringvirkninger c. Kostnader forbundet med administrasjon av ulike 

beskatningsmodeller 

Den endelige skattemodellen må sikre havbruksnæringens og leverandørindustriens regionale tilstedeværelse, og ikke negativt påvirke næringens 

konkurranseevne målt mot aktører fra andre land.

Skattemodellen må innrettes slik at den ikke redusere Norges evne til å utvikle verdiskapingen gjennom blant annet nye oppdrettsområder.

Privat virksomhet SpareBank1 SMN Negativ Trøndelag  Innføring av grunnrenteskatt utsettes i påvente av ytterligere utredning hvor følgende forhold vurderes: 

1. Alternative beskatningsmodeller for å hente ønsket proveny 

2. Konsekvenser av de forskjellige alternativene målt i forhold til a. Provenyeffekt b. Ringvirkninger c. Kostnader forbundet med administrasjon av ulike 

beskatningsmodeller 

Den endelige skattemodellen må sikre havbruksnæringens og leverandørindustriens regionale tilstedeværelse, og ikke negativt påvirke næringens 

konkurranseevne målt mot aktører fra andre land.

Skattemodellen må innrettes slik at den ikke redusere Norges evne til å utvikle verdiskapingen gjennom blant annet nye oppdrettsområder.

Privat virksomhet Stadion Laks Negativ Vestland Vi ber derfor regjeringen ta en ny vurdering på foreslått modell av grunnrenteskatten, samtidig som vi ber om at det tilbys løsninger som kan kompensere for 

bortfall av sikkerheten knyttet opp mot utviklingstillatelsene. En mulig løsning kan være å kompensere i form av økt antall lisenser slik at verdien på 

utviklingstillatelsene blir tilsvarende verdien som var før forslaget for ny grunnrenteskattemodell be presentert. Alternativt kan lukkede anlegg i sjø, som sikrer at 

en minimerer påvirkningen av det ytre miljøet blir unntatt fra grunnrenteskatt på lik linje som anlegg på land.

Privat virksomhet Subsea Farming AS Negativ Oslo Subsea Farming foreslår primært: 

1. Fritak til år 2058 og ny vurdering av grunnrente: Matfisktillatelser som anvendes for havbruk til havs (og andre nye teknologier og driftsformer) må gå fri for  

runnrenteskatt i en periode («grace period») på (10 + 25) 35 år til år 2058 for så å tas opp til vurdering om det er grunnrente knyttet til disse nye teknologiene og 

driftsformene. Første 10 årene utgjør et «vindu» for etablering av et nytt segment 

(havbruk til havs) innenfor akvakultur, mens de neste 25 årene er koblet til varigheten for kommersielle tillatelser for havbruk til havs. 

2. Tildeling av nye utviklingstillatelser må reflektere prisene fra auksjonen høsten 2022 (eller sist kjente auksjon).

3. Bortfallet av risikoavlastning som følge av verdifallet i utviklingstillatelsene må kompenseres. 

Subsea Farming foreslår subsidiært dersom grunnrentebeskatning innføres for havbruk til havs: 

4. Utviklingskonsesjoner, også for havbruk til havs, må inngå i  runnrentebeskatningen

5. Umiddelbare investeringsfradrag (‘cashback’) og umiddelbar utbetaling av negativ grunnrenteinntekt. 

6. Bunnfradraget for havbruk til havs settes til 5x bunnfradraget for matfisktillatelser innenfor produksjonsområdene i trafikklyssystemet.

Privat virksomhet Svana AS ved Ivar 

Holmefjord

Negativ Vestland Svana AS mener det ikke foreligger grunnlag for grunnrente i havbruk, men at det er riktig å betale naturressursskatt. De mener båthavner/større båter like godt 

også kan betale naturressursskatt da de opptar et areal i samme størrelsesorden som oppdrettsnæringen. Videre mener de en større andel bør tilfalle 

vertskommunene. 

Privat virksomhet Torghatten Aqua AS Uspesifisert Nordland Torghatten Aqua påpeker viktighet av å likestille finansielle sikringskontrakter med fastpris leveransekontrakter for at også deres selskap skal ha utgangspunkt i 

reell pris. De peker også viktighet av å fortsatt legge til rette fro samdrift.

Privat virksomhet Utror AS Uspesifisert Nordland 1. Negativ grunnrenteinntekt må komme til utbetaling. 

2.  Havbruk til havs-tillatelser må omfattes av grunnrenteskatteordningen fra dag én.

3. Faktiske priser må ligge til grunn for fastsetting av fradragsberettigede driftskostnader.

4. Det bør tydeliggjøres at FoU-kostnader knyttet til grunnrenteskattepliktig virksomhet er 

fradragsberettiget

Privat virksomhet Vikenco AS Negativ Møre og 

Romsdal

Vikenco er sterkt kritikkverdig, uten konsekvensutredning, uten dialog med næringene som rammes og deres ansatte. Det er også kritikkverdig og uakseptabelt 

at den nye skatten skal verksettes fra 1.1.2023, før høringsfristen er utløpt og lenge før det foreligger noe forslag fra regjeringen som Stortinget kan behandle.

Privat virksomhet Vikomar AS Negativ Møre og 

Romsdal

Vikomar fokuserer på konsekvensene for egen aktivitet som bemannings/kompetanseleverandør til havbruksnæringen innen logistikk, lager og innfrysing.

Privat virksomhet Viplast AS Negativ Trøndelag  Viplast AS går imot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringa, slik den er foreslått i høringen fra Finansdepartementet. Vi mener at det totale 

skattetrykket for havbruksnæringa, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre. Som næringsdrivende opplever vi forslaget om 

at grunnrenteskatt ikke skal beregnes utfra faktisk inntjening, som grovt urettferdig. Det er også svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden 

havbruk tas inn som fratrekk.

Privat virksomhet VOLT Service Negativ Møre og 

Romsdal

VOLT trekker frem havbruksnærigens viktige posisjon for Norge og mener en eventuell innføring av grunnrenteskatt på havbruk bør utsettes og eventuelt 

innføres når den er tilstrekkelig utredet og alle konsekvenser av den er beskrevet og vurdert.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=093a6fa2-626e-480e-bd77-77b6986844d4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=2e6eb66b-0372-45dc-acd6-4b610d08f137
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=18359b1f-e9d8-490e-9a3a-0053230f5f0e
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=fafed51c-388d-431e-ab8e-3fd3a2ac1ba3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=efc0cc45-d3e4-46ba-b60b-237f07a06a0e
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=c10c315b-b73d-4db9-b1a7-7864593072e6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=b232b3d3-e183-4ab2-85c4-2adf3dcabba4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=b232b3d3-e183-4ab2-85c4-2adf3dcabba4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=0592fd75-5fd8-433a-96f0-4c969fd3b654
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=af93788a-a9d5-4e03-9089-a8d1bcc75485
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=4f2921bf-440d-4740-985e-7fae51c8c951
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=ae7446c2-e4bc-4ff5-b763-05ea789a4031
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=ae7446c2-e4bc-4ff5-b763-05ea789a4031
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=b1ae9017-fabb-439f-965a-54c25fd99b0a
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=ac1e7cb7-b808-4e53-aad5-42391edc5663
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=d8fdb82e-c74a-4d41-9b8f-450ac339730f
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/?uid=9a751af6-5dbb-4dda-bdd1-8ed4e665379f


Privat virksomhet Watermoon AS Uspesifisert Vestland Watermoon utvikler teknologi for redusere havbruksnæringens miljøpåvirkning. De er særlig kritiske til manglende incentiver for miljøteknisk innovasjon og 

teknologiutivkling, og mener at lukkede anlegg bør være unntatt grunnrentebeskattning.

Privat virksomhet Wenberg 

Fiskeoppdrett AS

Negativ Nordland Wenberg Fiskeoppdrett er svært kritiske til skatteforslaget og løfter særlig prosessen der skatten innføres før den er bestemt, samt at den endres 2 år etter et 

bredt forlik på Stortinget vedtok å ikke innføre grunnrente på havbruk. De trekker blant annet frem at næringen har gjort investeringer med et 20-30 års 

perspektiv med dette forliket som utgangspunkt. De er også kritiske til det som fremstår som et komplisert og krevende regelverk. Videre problematiserer de 

normpris, bunnfradrag, nøytralitet, total skatt for norske eiere, fordeling til kommuner og generelt de negative ringvirkningene det vil kunne skape.

Privat virksomhet Wikborg Rein 

Advokatfirma AS

Negativ Nasjonal Høringssvaret stiller seg kritisk til en rekke forhold med skatteforslaget, men da disse er adressert I flere andre høringssvar velger de å hovedsakelig 

problematisere saksbehandling som myndighetene har lagt opp til.

I sum mener de svakheter ved prosessen fører til brudd på utredningsinstruksen.

Privat virksomhet Williksen Export AS Negativ Trøndelag  Høringssvaret stiller seg kritisk til skatteforslaget. De mener det allerede finnes mekanismer for å hente økt skatteproveny fra næringen I form av 

produksjonsavgift, selskapsskatt og formuesskatt. De utforer også grunnlaget for grunnrenteskatten, da det kun er sjøareal som benyttes som naturressurs. De 

problematiserer videre konsekvensen skatteforslaget har for lokalsamfunn langs kysten.

Privat virksomhet Williksen Fangst AS Negativ Trøndelag  Høringssvaret er kritisk til skatteforslaget og tilhørende prosess og trekker særlig frem bekymringer tilknyttet effekten på kystsamfunnene. Videre peker de på at 

de to viktigste suksesskriteriene for norsk havbruksnæring er mennesker (ansatte og engasjerte eiere) i tillegg til naturgitte fordeler som nesten er unike for 

Norge. Når sistnevnte fordel skattlegges, mister havbruksnæringen dette konkurransefortrinnet. Dette vil være konkurransevridende til fordel for utenlandsk 

havbruk og akvakultur og vi mener det er viktig å minne på om at Norges beliggenhet i forhold til markedet ikke er et konkurransefortrinn. 

Privat virksomhet Williksen Industri AS Negativ Trøndelag  Williksen Industri er kritiske til skatteforslaget og peker særlig på at store deler av verdiskapningen i mange av disse lokalsamfunnene er utelukkende resultater 

av en økonomisk bærekraftig havbruksindustri som har bidratt til lokal verdiskapning og investering i nærmiljøet.  

Privat virksomhet Wilsgård 

Fiskeoppdrett as

Negativ Troms og 

Finnmark

Wilsgård Fikseoppdrett mener skatteforslaget undervurderer kostnadene i flere av verdikjedens andre ledd, og således overvurderer sjøfasen sin "superprofitt". 

Med dette bakteppet stiller de spørsmål om det er et grunnlag for grunnrente i havbruk. 

Videre utfordrer de skatteforslagets nøytralitet og mener en eventuell skatt må være investeringsnøytral for hele verdikjeden. De problematiserer normprisen, og 

mener videre at bunnfradraget er svært viktig ettersom de mindre aktørerene ikke kan dra nytte av fleksibilitet som følge av konsernbiomasse. De mener derfor 

bunnfradraget må økes. Videre utforedrer de totalbeskatning, derunder verdsettelse av konsesjoner for formuesskatt.

Privat virksomhet Wiski Capital AS Negativ Trøndelag  Wiski Capital (Wiski) er et av de ledende selskapene innen investeringer i tidligfase teknologiselskaper i Norge, og ble etablert på bakgrunn av overskuddene i 

SalMar. Totalt har de investert omlag 100 MNOK i ca. 20 selskaper.

De er negative til den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruk, og problematiserer særlig konsekvensene dette har for den tilgjengelige risikokapitalen i Norge, 

og mener videre at selskapet ikke ville blitt etablert under forelått regime for grunnrenteskatt da det ikke ville eksistert tilstrekkelig risikokapital til en helt ny 

satsing utenfor sitt opprinnelige kjernefokus. Dette ville igjen fått direkte konsekvens for en rekke oppstartsbedrifter der ders bidrag har vært avgjørende. 

De oppsummerer følgende:

"Vi mener det er uansvarlig å innføre nye skatter på kort varsel, med tilbakevirkende kraft, og uten at Stortinget har hatt en konkret, helhetlig pakke med brede 

konsekvensutredninger til behandling. Wiski vil sterkt anbefale at skatteforslagene blir gjenstand for en grundig konsekvensutredning, og at det søkes en bred og 

grundig politisk forankring i tråd med norsk tradisjon ved større endringer av rammevilkår for næringslivet. "

Privat virksomhet Ydra AS Negativ Rogaland Ydar leverer pumpesystem mot havbruk. De er kritiske til skatteforslaget og peker på flere utfordringer med skatteforslaget. De setter særlig fokus på manglende 

konsekvensutredning tilknyttet kontraktspriser, nedklasset fisk, konsekvenser for foredling og leverandørindustri, samt finansieringen av havbruket. Videre løftes 

en rekke grunner til at de mener skatten ikke er nøytral, samt andre utfordringer med det faglige grunnlaget. I sum menr de innføringen må utsettes til en bedre 

konsekvensutredning foreligger og et bredt politisk flertall kan ligge til grunn for skatten.

Privat virksomhet Zanzibar Inn as Negativ Trøndelag  Zanzibar Inn as er en relativt liten aktør som driver med restaurnt og overnatting. De er kritiske til innføring av grunnrente og er bekymret  for hvordan forslaget 

om grunnrenteskatt på havbrukvil slå ut for næringsliv og vertskapskommuner.

Privatperson Bård Misund og 

Ragnar Tveterås, 

professorer ved 

Universitetet i 

Stavanger

Negativ Rogaland UiS professorene stiller seg kritiske til regjeringens forslag og leverer et svært omfattende høringssvar som går inn I mange av dimensjonene tilknyttet både 

skattefroslaget og havbruksnæringen generelt. De leverer selv følgende sammendrag:

Vårt utgangspunkt er at det er en bred politisk konsensus i Norge om at havbruksnæringen skal vokse betydelig på en miljømessig og økonomisk bærekraftig 

måte. Videre mener vi det er mulig å ha en grunnrenteskatt som gir skatteinntekter på nivå med Finansdepartementets forslag og fremdeles oppnå en bærekraftig 

vekst. Men da må grunnrenteskatten og skatteregimet totalt ha en riktig innretning.

I høringsnotatet fra Finansdepartementet om grunnrenteskatt er drøfting av bærekraftig vekst helt fraværende. Videre drøftes ikke betydningen av det totale 

skatte- og avgiftsregimet for havbruksverdikjedens evne til å investere og vokse bærekraftig. Etter en foreslått kontantstrømskatt utgjør skattene typisk mellom 

70% og 100% av resultat før skatt for mange havbruksselskaper. Dette er et unikt høyt skattetrykk som vesentlig svekker evnen til å investere og vokse 

bærekraftig. Ei heller drøfter høringsnotatet hvilke incentiver skattesystemet gir for investeringer som kan redusere miljø- og klimaavtrykk.

Kontantstrømskatten slik den er foreslått er ikke nøytral. Det er ingen faglig begrunnelse for det totale nivået på overskuddsskatt på 62%. Det er en høy risiko 

for at havbruksselskapene vil fokusere på såkalt uproduktiv profittsøking (“rent seeking”), altså ulike juridiske og regnskapsmessige tiltak for å flytte inntekter 

og kostnader slik at skatten reduseres.

Vi foreslår følgende endringer for at kontantstrømskatten skal bli mer nøytral: (a) Negativ skatteverdi utbetales umiddelbart slik som i vannkraft og petroleum. 

(b) Investeringer går til umiddelbart fradrag mot særskatten fortløpende. (c) Gjenværende økonomisk verdi av investeringer som er gjort før innføringen av 

grunnrenteskatten bør gå til umiddelbart fradrag mot grunnrenteskatten. (d) Realisering av kapitalisert biomasse 31/12/2022 går til fradrag mot 

grunnrenteskatten. (e) Faktiske salgspriser anvendes til normpriser er på plass. (f) Bunnfradraget for små selskaper fjernes. (g) Skattesatsen reduseres vesentlig 

fra det foreslåtte 40%. (h) Skattesubsidier gis for miljøteknologi for å korrigere for markedssvikt, muligens i form av friinntekt. (i) Utviklingstillatelser inkluderes 

i særskatten med umiddelbart fradrag av investeringer og det gis kompensasjon for verdifall ved konvertering fra utviklingstillatelser til kommersielle tillatelser. 

(j) Havbruk til havs får en friinntekt som reflekterer at det er en ny, umoden næring med høyere kostnader.

Vi har tidligere anbefalt og mener fortsatt at staten heller bør vurdere en alternativ grunnrenteskatt etter “Færøymodellen”, som kan gi en skatteinntekt rundt og 

over de nivåer som Finansdepartementet antyder. Dette er en modell som har en trinnvis økning i skatten per kg laks knyttet til en “markedspris” for laks. Denne 

modellen kan også inkludere produksjonskostnader per kg, for eksempel regionale gjennomsnittskostnader som reflekterer ulike biologiske forhold. Denne 

skatten er heller ikke nøytral. Men den gir få incentiver til uproduktiv “rent seeking”. Færøymodellen er innført både på Færøyene og på Island, og en tilsvarende 

modell i Norge vil representere en harmonisering av skattlegging av havbruksvirksomhet på tvers av produksjonsland. På Island er det og gitt unntak fra skatten 

for lukkede anlegg.

Selve annonseringen og innføringen av grunnrenteskatten har skapt en politisk risiko og en risikopremie for kapitalen som er unik. Store kapitalverdier og 

arbeidsplasser har gått tapt. Dessverre vil det nok bli en lærebok case i samfunnsøkonomi og finans på hvordan politikk ikke skal utøves. Spesielt på bakgrunn av 

dette er det svært viktig for havbruksnæringen og leverandørsektorene at et bredt politisk flertall samles om en skattepolitikk som kan gi bærekraftig vekst, og 

som gjenoppretter forutsigbarheten for arbeidsplasser og kapital i denne verdikjeden.

Privatperson Endre Stavang, 

professor, UiO

Uspesifisert Viken  Etter vårt skjønn er det imidlertid mest realistisk å si at skatt og auksjon bør virke side om side. De aller fleste konsesjoner har jo allerede blitt tildelt gratis eller 

til et lavt forhåndsbestemt vederlag. Skatt er da et naturlig supplement. Og når nye konsesjoner auksjoneres ut, kan det meget vel tenkes at overskuddet i 

næringen senere, i tiden etter auksjonen, blir større enn prediksjonene på budgivnings-tidspunktet. I så fall blir det jo et fruktbart samspill mellom skatt og 

auksjon for å trekke inn grunnrente. Vil vil også gå et steg videre, og antyde at staten bør supplere den meget beskjedne produksjonsavgiften som er innført, med 

en omgjøring av de gamle tillatelsene som næringen historisk har fått billig eller gratis, til tidsbegrensede tillatelser, som så auksjoners ut, med intervaller på 10, 

15 eller 20 år.
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Privatperson Petter Bjerksund og 

Guttorm Schjelderup, 

professorer ved NHH

Negativ Vestland Bjerksund og Schjelderup tar ikke eksplisitt stilling til spørsmålet om grunnrente på havbruk, men poengterer viktigheten av at skatten er effektiv om den 

innføres. De går særlig inn på faglige utfordringer tilknyttet bunnfradraget og skattesatsen, samt vurderinger rundt normpris-tilnærmingen. De stiller seg særlig 

kritiske til at man har foreslått et bunnfradrag og mener dette mangler faglig forankring. Bunnfradraget har klart vridende effekter og svekker den økonomiske 

effektiviteten i havbruksnæringen. Den medfører at man får incentiver til å prioritere investeringer i små selskap, og en feilallokering vil dermed medføre at man 

ikke utnyttet skalafordeler grunnet skattehensyn. For en økonomisk effektiv skatt er det viktig at skattesatsen på ligger fast over tid. Da denne skal bestemmes 

årlig av stortinget er det viktig at den bestemmes som del at et bredt politisk forlik. Videre peker de på at en fjerning av bunnfradraget tilsier at skattesatsen kan 

senkes fra 40% til 28% for samme proveny, gitt at man tar utgangpsunkt i regjeringas egne tall. Videre mener de at man bør ta utgangspunkt i en normpris, der 

man justerer for prisklasser. Dette er viktig for å unngå skattemotiverte tilpasninger. Hovedargumentet for dette er at aktørerene i betydelig grad kan avlaste 

skatterisikoen for fastprisavtaler gjennom finansielle kontrakter i fremtidsmarkedet.

Privatperson Robert Næss Negativ Vestland Lars Peder Brekk (tidligere fiskeriminister, red. anm.) mener i korte trekk:

Grunnrenteforslaget er for dårlig utredet. Utredningsinstruksen synes ikke å være fulgt.  Behandling og gjennomføring av lovforslaget kan være i strid med § 97 i 

Grunnloven. Dette 

er en sak som ikke kan stå uavklart. 

- Høringsforslaget avdekker manglende kunnskap om og forståelse av verdikjeden næringen består av. Ikke minst de komplekse sammenhenger det er i en 

verdikjede for biologisk 

produksjon. Både den foreslåtte innretning på og nivået på grunnrenteskatten vil føre til alvorlige og negative konsekvenser for næringen og kystens næringsliv. 

- Det er en kortslutning å kopiere en grunnrenteløsning for olje og vannkraft. 

- Forslaget om at det kun er deler av verdikjeden, dvs. "produksjonen i sjø", som skal grunnrentebeskattes, vil føre til betydelige utfordringer mht. avgrensning, 

internprising, 

sjablongutfordringer, kontrollutfordringer og restruktureringsbehov. 

- Det er en stor fare for at integrerte selskaper som har satset på diversifisering og videreforedling, dvs. arbeidsplasser i filetproduksjon mv. blir de største 

taperne som følge av 

normprisforslaget, fordi bl.a. prismekanismen, dvs. normpris som er foreslått, ikke hensyntar at produktet laks ikke er en homogen vare. 

- For å unngå slike effekter må forslaget om normpris skrotes i sin helhet. 

- Samlet skattenivå næringa nå står overfor, er en trussel mot havbruksnæringa. Inklusive forslaget om grunnrente på 40 %, har flerfoldige beregninger av den 

effektive skattesatsen 

for større norskeide lakseprodusenter, vist et samlet skattenivå på mellom 75-85 % av resultatet før skatt. Kapitalen som blir igjen skal dekke nye investeringer, 

vedlikehold og 

risikokompensasjon for kapitaleier. Dette regnestykket går ikke i hop. Dette er ikke bærekraftig. 
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