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Org.nr 971 420 782 
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Høring om grunnrenteskatt på havbruk 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i 

Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne med over 99 000 

medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller mer fra tekniske og 

naturvitenskapelige fagområder.   

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 28. september 2022 om 

grunnrenteskatt på havbruk, med høringsfrist 4. januar 2023. Tekna gir med 

dette sitt svar. 

Tekna har mange medlemmer innen havbruk ulike steder langs kysten. Våre 

medlemmer jobber med fiskehelse, men også innen forskning og utvikling av 

nye løsninger for næringen.  

Havbruksnæringen er en av Norges største næringer, både i verdiskaping og 

antall sysselsatte. Tekna tar ikke stilling til grunnrenteskatten, men vi er 

bekymret for det samlede skattetrykket til næringslivet i en tid med økte priser 

og omstillingsbehov. Innretting og nivå vil derfor være viktig. En godt innrettet 

grunnrenteskatt skal ikke påvirke selskapenes investeringsbeslutning. For en 

næring som fortsatt har vekstmuligheter i Norge er dette viktig.  

Teknas bekymring er at når skatten blir innført fra 1. januar 2023, så er mange 

av detaljene fortsatt ikke avklart. Selskapene vet dermed ikke hva de skal 

betale i skatt. Dette betyr at næringen må spare store beløp for å være sikre på 

at de kan betale den endelige skatteregningen. Hele 15 mrd. kroner som skulle 

gått til investeringer er som et resultat av dette frosset. Usikkerheten påvirker 

dermed selskapenes investeringsbeslutninger og den videre 

teknologiutviklingen, og vil føre til lavere utviklingstakt i næringen, med risiko for 

permitteringer, ansettelsesstopp og nedbemanninger. 

Når man nå innfører en grunnrenteskatt for havbruk er det viktig at denne er 

innrettet slik at den ikke påvirker investeringsbeslutninger i næringen. 

Situasjonen nå er at rammene for skatten ikke er avklart, Tekna ber derfor om 

at man raskt kommer med de nødvendige avklaringene i forhold til 
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grunnrenteskatten på havbruksnæringen. Dette bør gjøres i tett dialog med 

næringen, både for å sikre riktig innretning og for at aktørene fortløpende får 

informasjon og signaler om hvordan ordningen blir. Forutsigbarhet er viktig for 

videre teknologiutvikling og sysselsetting i næringen. 

Med vennlig hilsen 

 

Line Henriette Holten 

generalsekretær 


