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Flere skattepolitiske initiativ som 
påvirker havbruksnæringen 

I løpet av høsten 2021 har det blitt lagt 
frem og varslet flere endringer i selskaps- 
og formuesskatten generelt og for 
oppdrettsselskaper spesielt. 

Det startet med at regjeringen Solberg 
i forslaget til statsbudsjett for 2022 den 
12. oktober overraskende foreslo å endre 
verdsettelsen av oppdrettstillatelser for 
formuesbeskatningen. Forslaget gikk ut 
på at prisen oppnådd på siste auksjon 
i det aktuelle produksjonsområdet skal 
benyttes som utgangspunkt ved fastsetting 
av formuesverdien av oppdrettstillatelser. 
Frem til nå har disse i tråd med langvarig 
og fast praksis i utgangspunktet vært 
verdsatt til kostpris, altså hva som var 
vederlaget ved anskaffelsen.

Dagen etter at forslaget til statsbudsjett 
ble fremlagt, den 13. oktober, la 
den nye regjeringen Støre frem 
Hurdalsplattformen, hvor forslagene til 
skjerping av selskaps- og formuesskatten 
ble fremlagt - som forventet. Her 
ble det blant annet varslet at det vil 
jobbes mot å redusere rabatten ved 
formuesverdsettelsen av aksjer og en 
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generell økning i satsen i løpet av den 
kommende fireårsperioden. 

Tilleggsnummeret til statsbudsjettet – 
det vil si den nye regjeringens forslag 
til endringer i statsbudsjettet – ble 
deretter lagt frem 8. november 2021 av 
regjeringen Støre. Endringsforslaget 
innebærer en mer omfordelende 
inntektsskatt der skattebelastning for 
personlige aksjonærer øker gjennom økt 
utbytteskatt og formuesskatt. Konkret 
foreslår regjeringen Støre to endringer i 
formuesskatten som har betydning for 
oppdretterne – og som kommer i tillegg til 
regjeringen Solbergs forslag. For det første 
foreslås formuesskattesatsen økt med 0,1 
prosentenheter fra 0,85 % til 0,95 %. For 
det andre foreslås rabatten som gis ved 
verdsettelse av aksjer redusert fra 45 % til 
35 % i 2022, men med klare signaler om at 
denne rabatten skal ned til 20 % i løpet av 
de neste fire årene. 

I tråd med regjeringens intensjon om et 
mer omfordelende skattesystem foreslår 
regjeringen også å øke beskatningen 
av aksjeutbytter til personlige eiere for 
å i større grad likestille utbytte med 
lønnsinntekt. Økningen gjennomføres 
ved å øke oppjusteringsfaktoren i utbytte-
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skatten fra 1,44 til 1,60. Den effektive 
skattesatsen på utbytte øker med dette 
fra 31,68 % til 35,2 % dvs med ca 3,5 % 
Oppjusteringsfaktoren for aksjegevinster 
for personlige eiere justeres tilsvarende.
Det er foreslått at endringene beskrevet 
ovenfor trer i kraft straks, med virkning 
fra og med inntektsåret 2022. Vi forventer 
at endringene blir vedtatt i Stortinget i 
desember når statsbudsjettet behandles. 

Særendringen for havbruksnæringen 
– høyere formuesverdi på tillatelsene

Praksis frem til i dag har vært at de private 
oppdrettsselskapene benytter lavere 
formuesverdier enn omsetningsverdier når 
man verdsetter tillatelsene for beregning 
formuesverdier. Skatteetaten har i praksis 
også gitt unntak for formuesskatteplikt 
for oppdrettstillatelser som er ervervet 
før 1. januar 1998. I tillegg har det vært 
vanlig at kapasitetsutvidelse knyttet til 
maksimalt tillatt biomasse (MTB) tillegges 
den opprinnelige tillatelsen.

Dette har i praksis jevnt over ført til en 
mindre belastende beskatning av lokalt 
eide oppdrettsselskaper enn for de 
store oppdretterne notert på Oslo Børs. 
For de sistnevnte er, og vil fortsatt bli, 
verdsatt til aksjekursen på børs, noe som 
også innebærer at tillatelsesverdiene 
gjenspeiles i denne prisingen. Så gjennom 
dette prises indirekte oppdrettstillatelser 
til en markedsverdi. 

Men denne ulikheten er nettopp 
begrunnelsen fra regjeringen for å ta 
opp skattetrykket på de lokale, og da 
konkret gjennom å fjerne tidligere 
unntak og praksis, og erstatte det med 
en verdsettelse av oppdrettstillatelsene 
i bedriften til siste auksjonspris i det 
aktuelle produksjonsområdet. Dersom 
det er produksjonsområder hvor det 
ikke har vært tildelt tillatelser gjennom 
auksjon, er det foreslått å ta utgangspunkt 
i auksjonspriser i nærliggende områder.

Siden auksjonsprisen varierer mellom 
produksjonsområdene, vil også formues-
verdsettelsen som en konsekvens kunne 
variere fra område til område i landet. Det 
er også uavklart hvordan man skal kunne 
ta hensyn til etterfølgende hendelser 
som vesentlig påvirker den reelle verdien 
på tillatelsene fra siste auksjonspris (for 
eksempel ved at lakseprisen har falt og 

derfor typisk børsverdiene faller) eller for 
eksempel på grunn av nedtrekk som en 
konsekvens av trafikklysordningen. 

Finansdepartementets forslag innebærer 
at skatteetaten vil utarbeide utfyllende 
veiledningsmateriale for skjønnsutøvelsen 
i samråd med departementet og at 
Finansdepartementet på lengre sikt skal 
vurdere om det bør utarbeides en forskrift 
med en sjablongmodell for verdsettelse 
av oppdrettstillatelser til omsetningsverdi 
basert på auksjonspriser. 

Særavgiften for havbruksnæringen – 
produksjonsavgiften 

Det har i lang tid vært en diskusjon 
om hvorvidt og hvordan avkastning 
fra oppdrett skal komme fellesskapet 
ytterligere til gode utover den direkte 
og indirekte sysselsettingen og det 
generelle skattebidraget som i dag 
ytes. Havbruksskatteutvalget foreslo 
først å innføre en grunnrenteskatt, men 
etter mye debatt rundt temaet valgte 
Solberg-regjeringen heller å innføre 
produksjonsavgift som skal fordeles til 
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havbrukskommunene og fylkeskommunene. Fra 1. januar 2021 
skal det derfor beregnes en avgift på 40 øre pr kg produsert 
laks, ørret og regnbueørret. Siden produksjonsavgiften 
beregnes av produsert kilo, vil denne komme til betaling 
uavhengig av resultatet i selskapet og dermed være en direkte 
kostnadskomponent på driften og ikke en skatt på avkastningen. 
Avgiften for 2021 innbetales først som etterskuddspliktig skatt i 
2022. 

Kombinasjonen av en betydelig økning i formuesskatten 
og innføringen av en produksjonsavgift, som begge deler er 
uavhengig av resultatet i virksomheten, vil ramme virksomhetene 
særlig hardt den dagen resultatene uteblir eller noe uventet 
skjer. Da må regningen til staten betales uansett.  

Vi antar at grunnrentespørsmålet kommer opp igjen politisk 
i forbindelse med det nye skatteutvalget som ble nedsatt av 
regjeringen Solberg i juni i år. Utvalget har blant annet fått i 
oppdrag hvordan å vurdere miljø- og ressursbeskatningen kan 
bidra til å nå klima- og miljømål. Om en grunnavgift skulle bli 
foreslått av skatteutvalget er det imidlertid, som sist, et politisk 
spørsmål om den blir tatt videre til Stortinget. 

Hva betyr dette i kroner og øre?

Hva medfører så endringene i formuesbeskatningen og 
utbytteskatten for personlige eiere i privateide oppdretts-
selskaper? Eller sagt på en annen måte, hvor mye mer kapital 
må de ta ut av virksomheten for å kunne betjene det ekstra 
skattetrykket som legges på de lokale eierne? 

Tar man utgangspunkt i et ganske stort lokalt oppdrettsselskap 
med 10 tillatelser á 780 tonn, som i dag gjerne har en skattemessig 
formuesverdi på 500 millioner kr, der alle tillatelser er ervervet 
før 1998, beregnes formuesskatten i dag som følger:

For enkelthets skyld forutsettes det at selskapet har én 
aksjonær, oppdretteren som selv startet virksomheten i bygda 
på 1970-tallet. Dersom han skal finansiere formuesskatten ved 
utbytte (som stammer fra inntekt som er opptjent og allerede 
skattlagt i driftsselskapet), blir regnestykket som følger:

Ser man formuesskatt, selskapsskatt og utbytteskatt under ett 
medfører dette en samlet skattebelastning på kr 4.362.483. I 
tillegg kommer produksjonsavgiften på antall produsert kg laks. 

Med de nye forslagene vil skattebelastningen for samme 
aksjonær bli vesentlig høyere i 2022, og atskillig mer kapital må 
tas ut av driftsselskapene fremfor å kunne bruke slik kapital til 
vekst og lokal næringsutvikling.  

Legger vi til grunn landssnittet på auksjon i 2020, gir det en 
auksjonsverdi på om lag 171 mill kr pr tillatelse. Formuesskatten 
blir da: 

Finansiering av formuesskatten ved utbytte krever tilsvarende 
høyere inntekt i selskapet og enda høyere utbytte:

Som eksempelet viser vil samme oppdretter måtte betale 21 
mill kr i formues- og utbytteskatt i 2022, mot 3,4 mill kr i dag. Det 
er en skatteøkning på omlag 500 %, og 17,6 mill kr ekstra ut av 
driftsselskapet som ikke blir reinvestert i oppgradering av lokale 
anlegg, og heller ikke i bærekraftige tiltak, ny teknologi eller økt 
lokal sysselsetting.  
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Hvilke utslag kan dette gi for 
havbruksnæringen?

Begrunnelsen for den største om-
leggingen er altså at de private, mindre 
oppdretterne skal likestilles med de store 
på børsen, og det lyder gjerne som en 
politisk oppfordring til at vi skal ha flere 
konsolideringer og gjerne stå igjen med 
et fåtall store oppdrettsaktører som alle 
er notert på Oslo Børs. Det er neppe en 
ønsket politikk, men flere noteringer og 
konsolideringer kan bli en konsekvens. 

Når dagens praksis gjør det enklere 
å stå imot det allerede eksisterende 
konsolideringspresset, så vil endringene 
gjøre det lettere å gi opp og slippe det 
lokale eierskapet til fordel for en notert 
hverdag på Oslo Børs. En notering vil 
gjerne også være en av de åpenbare 
måtene for å kunne betjene den økte 
skattebelastningen uten å ramme 
driften altfor hardt. Oppdretteren vil da 
med likvide noterte aksjer langt lettere 
kunne selge seg ned mer og mer for å 
løpende dekke skattebelastningen, og/
eller kombinere det med å lettere kunne 

lånefinansiere skatten med pant i noterte 
aksjer.   
 
Ønsker ikke oppdretteren å notere eller 
konsolidere selskapet, så har han i praksis 
få muligheter. Oppdretteren kan tære på 
driften gjennom stadig større utbytter, for 
det er i praksis ingen som er interessert 
i å kjøpe noen få prosent av et unotert 
familieselskap. 

Oppdrettsselskaper på Oslo Børs er i noen 
tilfeller fortsatt eid, i hvert fall majoriteten, 
av de opprinnelig lokale eierne, mens 
andre i stor grad er eid av profesjonelle 
investorer og utenlandske investorer. 
De store selskapene er og vil være helt 
avgjørende for næringen fremover, men 
hele næringen ble utviklet gjennom 
runde på runde med innovasjon og lokale 
initiativ langs kysten fra oppdretteren, 
hans like og de nye generasjoner og andre 
lokale krefter som kom til. Det kan neppe 
være bra for næringen om den lokale 
tilhørigheten forsvinner helt, og vi mister 
de dristige initiativtakerne langs kysten, 
som også i fremtiden skal bidra til å ta 
næringen fremover. 

De mindre, familieeide oppdretts-
selskapene spiller en viktig rolle, hvor de 
gjerne i enda større grad enn de noterte 
kan våge å fokusere utelukkende på drift 
og utvikling og nye eventyr – uten å være 
bekymret for neste kvartalsrapport og 
analytikernes dom.  Oppdrettsselskapene 
langs kysten reinvesterer i driften og i 
lokalsamfunnet. En særavgift som en 
ren kostnadskomponent uavhengig av 
faktisk overskudd vil derfor også kunne 
medføre at det blir atskillig enklere å selge 
ut av familien for å kunne håndtere økte 
driftskostnader gjennom "stordrift".   

Næringen har imidlertid siden starten 
vært fenomenale på omstilling gjennom 
ulike utfordringer, og vi er klart optimister 
for oppdrettsnæringens fremtid gene-
relt, men er likevel bekymret for at vi 
kan risikere å miste noe av den lokale 
drivkraften fremover som tross alt har tatt 
næringen dit den er i dag.
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