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INFO SEPTEMBER 2022 

1 STATUS SØKNAD AKVAKULTURTILLATELSE 
 

1.1 Åfjord kommune 
Offentlig ettersyn og uttalelse fra Åfjord kommune - Kvidul AS - Brennholmen 
Åfjord kommune behandlet saken (084/22) i det faste planutvalget 26.08.2022. 
 

 
     
I rådmannens saksinnlegg står bl.a.: 

«Åfjord kommune har tidligere vedtatt 
reguleringsplan i området planID:202001). 
Reguleringsplanen avklarer fremtidig bruk i 
området. Det er ved fristens utløp innkommet  
uttalelse fra Fosen Naturvernforening. En 
betydelig del av uttalelsen omhandler forhold 
som anses avklart gjennom 
reguleringsplanprosessen.  
Åfjord kommune gjør ingen vurdering av 
uttalelsene utover det, da dette vil inngå i 
saksbehandlingen i Trøndelag Fylkeskommune. 
I kommuneplan for Åfjord er akvakultur en 
viktig vekstnæring med stort potensiale 

fremover. Dette fører til at Åfjord kommune vil legge til rette for akvakultur der det ikke er i strid med andre 
interesser og gjeldende lovverk.  
Ut ifra opplysninger i søknad fra Kvidul AS kan en ikke se at tiltaket vil ha vesentlige negative virkninger på 
dagens situasjon. Ut ifra opplysninger som fremgår i konsekvensutredningen i forbindelse med reguleringen 
av området, vil det sannsynligvis ha en positiv virkning.» 
Rådmannens vurderinger: 
«Dette er en sak der Åfjord kommune er høringspart, søknaden om etablering avgjøres av Trøndelag 
fylkeskommune. Tiltaket er i tråd med arealformålet og kan tillates etter plan- og bygningsloven. I og med at 
akvakultur er definert i kommuneplanen som en viktig vekstnæring i Åfjord kommune er Åfjord kommune 
positivt innstilt til søknaden, og har derfor ingen innvendinger.» 
 
Det faste planutvalget gjorde følgende vedtak i sak 084/22 i møte 26.08.2022: 
«Åfjord kommune har definert akvakultur som en viktig vekstnæring og har ingen innsigelser til 
etablering av landbasert akvakulturanlegg på Brennholmen.» 

 
1.2 Statsforvalteren i Trøndelag 
Kvidul har ukentlig dialog med saksbehandler ved Statsforvalteren i Trøndelag, Klima- og miljøavdelingen. 
Dokumentasjonen er gjennomgått av ansvarlig saksbehandler, og tilbakemeldingen er at dokumentasjonen 
er svært godt gjennomarbeidet.  
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1.3 Mattilsynet 
Kvidul har løpende dialog med saksbehandler ved Mattilsynet, Region Midt. Mattilsynet vurderer og avgjør 
søknaden om akvakulturtillatelse etter lover og forskrifter relatert til fiskevelferd og fiskehelse. Kvidul har 
supplert tidligere innsendt dokumentasjon tilknyttet fiskevelferd og fiskehelse og tilbakemeldingen fra 
ansvarlig saksbehandler er at dokumentasjonen er svært godt gjennomarbeidet. 
 
1.4 Kystverket 
Kystverket har gjort sin vurdering av akvakultursøknaden og har i brev datert 28.09.2022 gitt sin tillatelse til 
etablering av sjøledninger til det landbaserte akvakulturanlegget på Brennholmen.  
 

«Kystverket viser til tiltakshavar sin søknad datert 
05.04.2022 om løyve til etablering av landbasert 
akvakulturanlegg med sjøleidningar. Trøndelag 
fylkeskommune har 19.05.2022 og 09.09.2022 
vidaresendt søknaden med tilhøyrande dokument til 
Kystverket for handsaming etter hamne- og farvasslova.  
Søknadar om akvakulturanlegg skal først handsamast av 
Statsforvaltaren, Mattilsynet og Kystverket etter sine 
regelverk og Fiskeridirektorat og kommune skal høyrast. 
Deretter fattar fylkeskommunen eit samlevedtak med 
heimel i akvakulturlova. Anlegget kan ikkje etablerast før 
fylkeskommunen har gitt sitt endelege løyve etter 
akvakulturlova. Vedtaket i brevet her er fatta med 
heimel i «lov om havner og farvann». 

 
Vedtak:  
«Med heimel i Lov om havner og farvann § 14 får Kvidul 
AS løyve til etablering av sjøleidningar knytt til 
landbasert akvakulturanlegg på lokalitet Brennholmen 
i Åfjord kommune, Trøndelag fylke, som omsøkt og i 
samsvar med vedlagt stempla kart.» 
 
 
 
 

1.5 Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet har avgitt sin uttalelse til søknad om akvakulturtillatelser for settefisk og matfisk av laks 
på Brennholmen i Åfjord kommune og i brev datert 06.10.2022 avgir de følgende konklusjon: 

«Fiskeridirektoratet region Midt vurderer at søknad om sette- og matfiskanlegg på land ved 
Brennholmen i Åfjord kommune ikke vil medføre noen vesentlig negativ effekt for fiskeriinteressene med 
tanke på arealbruk ved traséene for inn- og utslippsledninger. Dette forutsetter imidlertid at 
sjøledningene blir lagt forsvarlig slik at de ikke danner frie heng, flyter opp eller forandrer leie.» 
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2  GRUNNRENTESKATT 
 

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023.  
Forslaget omfatter skattlegging av inntekt fra virksomhet basert på antallsbegrenset akvakultur-tilatelse til 
matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.  
Her er KPMG`s oppsummering av hovedtrekkene i forslaget:  

https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2022/10/regjeringen-innforer-grunnrenteskatt-pa-havbruk.html 

 

Grunnrenteskatt for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.  
• Omfatter kun produksjon knyttet til ordinære kommersielle matfisktillatelser i sjøvann. 
• Utviklingstillatelser (før konvertering), særtillatelser og landbasert oppdrett er ikke omfattet. 
• Grunnrenteskattesats på 51,3% (effektiv grunnrenteskatt på 40 %) 
• Bunnfradrag på 4 000-5 000 tonn MTB, tilsvarende 54-67,5 mill. kr., som kan trekkes fra i positiv 

grunnrenteinntekt. 
• For å motvirke skattemotiverte tilpasninger, fastsettes skattepliktig inntekt for laks ut fra en 

normpris (børspriser på Nasdaq). For ørret og regnbueørret benyttes faktiske salgspriser. 
• Investeringer kommer til fradrag ved beregning av grunnrenteskatten. For investering i driftsmidler 

før innføring av grunnrenteskatten, fradragsføres skattemessige avskrivninger.  
• Kostnader knyttet til kjøp av vekst (MTB) eller akvakulturtillatelser kommer ikke til fradrag. 
• Produksjonsavgiften beholdes og økes til 750 mill. kr. for 2023. Det innføres også en 

naturressursskatt, anslått til 750 mill. kr. i 2023. 
• Produksjonsavgiften og naturressursskatten kan fradragsføres krone for krone mot fastsatt 

grunnrenteskatt. 
• Skatteinntektene fra grunnrenteskatten anslås til 3,65-3,8 milliarder kr. årlig og skal fordeles likt 

mellom staten og kommunesektoren 

https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2022/10/regjeringen-innforer-grunnrenteskatt-pa-havbruk.html
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