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Reset - Vedrørende søknad om utviklingstillatelser  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Reset (selskap under stiftelse) 17. november 2017 om ti 

utviklingstillatelser til konseptet RESET. Vi viser også til supplerende opplysninger i saken 

26. august 2018. 

 

Ut fra de opplysningene som foreligger på nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet 

at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. 

 

Selv om det ikke er fattet vedtak i saken finner Fiskeridirektoratet grunn til å vurdere 

hvorvidt likhet med andre prosjekter vil kunne hindre tildeling av utviklingstillatelser til 

RESET. Det følger av retningslinjene for behandling av søknad om utviklingstillatelser1 at det 

ikke skal tildeles tillatelser til like eller tilnærmet like prosjekter, da dette ikke vil bidra til å 

oppnå formålet med ordningen. 

 

Det omsøkte konseptet har etter Fiskeridirektoratets vurdering noen fellestrekk med Searas 

AS sitt konsept RASF. Søknaden til konseptet RASF har blitt avslått av Fiskeridirektoratet2. 

Ettersom søknaden ligger til klagebehandling i Nærings- og fiskeridepartementet er det 

endelige utfallet i saken imidlertid ikke klart. Fiskeridirektoratet har derfor gjort en foreløpig 

vurdering av det omsøkte konseptets likhet med konseptet RASF.  

 

Utgangspunktet for både RESET og RASF er RAS-anlegg i sjø. Fiskeridirektoratets vurderer 

imidlertid at det utover dette er flere ulikheter mellom konseptene. Direktoratet vil særlig 

fremheve at vannresirkuleringen skal gjennomføres på forskjellig måte, at merdene skal ha 

                                                      
1 Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og 

regnbueørret, Nærings- og fiskeridepartementet. 
2 Fiskeridirektoratets vedtak 16. november 2018 i sak 17/17423 
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forskjellig oppbygging, og at utformingen av anleggene i tillegg er forskjellig. 

Fiskeridirektoratet kan derfor på nåværende tidspunkt ikke se at det foreligger en slik grad 

av likhet med RASF eller andre konsepter at det vil kunne hindre tildeling av 

utviklingstillatelser til RESET. 

 

Direktoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller 

flere utviklingstillatelser. 

 

Dette er ikke et bindende tilsagn. For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om 

én eller flere utviklingstillatelser, må også den videre behandlingen støtte opp under at en 

realisering av prosjektet vil være i henhold til vilkårene og intensjonen med ordningen med 

utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette. 

 

Videre saksbehandling 

Som ledd i den videre saksbehandlingen ber Fiskeridirektoratet om at søker sender inn 

følgende: 

1. En avklaring på hvor lang prosjektperiode det søkes om, og eventuelt et oppdatert 

budsjett i tråd med dette. Det fremgår flere steder i søknaden at prosjektperioden skal 

gå over åtte år. Imidlertid tar de økonomiske estimatene søker har levert inn 

utgangspunkt i en prøveperiode på 12 år.  

2. En oversikt over de ulike kostnadselementene i investeringskostnaden. 

 

Vi ber om at etterspurte opplysninger sendes inn innen tre uker.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Lie 

direktør  

 Anne B. Osland 

 seksjonssjef 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Kopi til: 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
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