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Regnskapsføring av kommunenes inntekter fra havbruksfondet 

Vi viser til henvendelse av 8. januar 2018 om hvordan kommunenes inntekter fra 

havbruksfondet skal føres i kommuneregnskapet.  

 

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Gjennom havbruksfondet 

skal 80 pst. av konsesjonsinntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles 

gjennom kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner som i henhold 

til Akvakulturregisteret har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 

sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Fiskeridirektoratet skal 

utbetale midler fra havbruksfondet én gang i året. En mindre andel, som skal fordeles til 

kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse innenfor siste toårsperiode, skal utbetales 

annethvert år. 

 

Det er ikke lagt noen bindinger på inntekten fra statens side. Dette er ubundne midler, som 

ikke er reservert særskilte formål. Med mindre det fra givers side uttrykkelig er sagt noe 

ytterligere rundt bruken av midlene, vil det være de generelle regnskapsreglene og god 

kommunal regnskapsskikk som avgjør om inntekten skal føres i drifts- eller 

investeringsregnskapet.  

 

Etter regnskapsforskriften § 3 skal inntekter som ikke er løpende, føres i 

investeringsregnskapet. I henhold til KRS 4 punkt 4.3 skal inntekter regnes som ikke-løpende 

dersom inntekten både er uvanlig, vesentlig og uregelmessig. Med mindre alle tre kriterier er 

oppfylt, skal inntekten føres i driftsregnskapet.  

 

Da departementet vurderte hvordan kommunene skulle regnskapsføre inntekten fra grønne 

konsesjoner, jf. KMDs brev av 15. oktober 2015 til Smøla kommune, ble det blant annet lagt 
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vekt på at det kom én innbetaling per konsesjon, og konsesjonen var heller ikke 

tidsavgrenset. Inntekten var dermed vurdert å være uregelmessig etter KRS 4, og dersom 

inntekten også måtte anses å være uvanlig og vesentlig, ville inntekten måtte føres i 

investeringsregnskapet.  

 

Med havbruksfondet er det lagt opp til at utbetalingene fra fondet vil komme med jevne 

mellomrom. Vår vurdering er da at kommunens inntekt ikke vil være å anse som 

uregelmessig etter KRS 4. I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal da inntekten fra 

havbruksfondet føres i driftsregnskapet.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Even Vaboen 

seniorrådgiver 
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