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Kommunal- og distriktsdepartementet 

Sjømat Norge representerer viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 29. 
august 2022, og avgir med dette høringssvar på NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene.  

Sjømat Norge er Norges største sjømatorganisasjonen, og organiserer blant annet en stor andel 
av de norske havbruksselskapene og tilhørende bransjer, inkludert leverandørindustri og 
tjenesteleverandører til havbruket. Vi har over 800 medlemsbedrifter, og disse representerer 
omtrent 18.000 ansatte. Sjømat Norge er en landsforening tilknyttet Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO).   

Sjømat Norge er opptatt av at kommuner skal belønnes for å drive god tilrettelegging for 
næringsvirksomhet. Dette må også gjenspeiles i inntektssystemet til kommunene.  

For havbruksnæringen er tilgang til lokaliteter vesentlig og bidrar til at havbruksnæringen kan 
utvikles i tråd med regjeringens visjoner nedfelt i Hurdalserklæringen. Sjømat Norge er derfor 
opptatt av at de kommuner som setter av sjøareal til havbruk gis merinntekter. Dette er også i 
tråd med regjeringserklæringen hvor det påpekes at vertskommunene for havbruksnæringen bør 
få en større, ikke mindre andel av de ekstraordinære inntektene havbruket bidrar med.  

Havbruksnæringens ekstraordinære bidrag betales i dag i form av statlig salg av vekst i 
kombinasjon med en produksjonsavgift. Dette har gitt årlige milliardinntekter til fellesskapet. 
Ordningen ble utformet slik den er i dag gjennom et bredt parlamentarisk forlik så sent som i 
2019. Forut for dette ble tillatelser solgt fra staten. Staten har solgt havbrukstillatelser siden 
årtusenskiftet. I starten gikk inntektene uavkortet til staten. Etter hvert fikk vertskommunene en 
stadig høyere andel av inntektene. Fordelingen innbyrdes mellom vertskommunene ble opplevd 
å være skjev. Det ble derfor etablert en fordelingsordning som fordelte vertskommunenes 
inntekter ut fra deres andel av lakse- og ørretproduksjonen. Denne fordelingsordningen kalles 
Havbruksfondet. Havbruksfondets inntekter kommer i dels fra produksjonsavgiften som er 
pålagt norske produsenter av laks, ørret og regnbueørret, og dels fra salg av vekst. Inntektene fra 
produksjonsavgiften går uavkortet til Havbruksfondet. Vekst selges i kombinasjon mellom 
fastpris og auksjon. Slikt salg av vekst skjer annethvert år. 40% av inntektene fra vekstsalget går 
til vertskommunene og 60% til staten.  

Sjømat Norge har opplevd at Havbruksfondet gir en god fordelingsprofil, og støtter Nettverk for 
Fjord og Kystkommuners høringsinnspill av 25. november 2022.  
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Finansdepartementet har parallelt med denne høringen forslag om innføring av en ny form for 
grunnrenteskatt på høring. Det er også i regjeringens forslag til grunnrenteskatt foreslått at 
vertskommunenes inntekter kanaliseres via Havbruksfondet.  

Sjømat Norge er opptatt av at vertskommunens skal ha en rimelig andel av de ekstraordinære 
inntektene havbruket bidrar med.  

Sjømat Norge er derfor negative til at en andel av inntektene fra Havbruksfondet skal komme til 
inntektsutjevning.  

 

Vennlig hilsen 
Sjømat Norge 

Geir Ove Ystmark 

Adm. dir.   
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