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Mowi Norway AS - Delvis omgjøring av eget vedtak - Endring av 

målkriterium i tilsagn om utviklingstillatelser  

Fiskeridirektoratet viser til e-post fra Mowi Norway AS (heretter kalt «Mowi») 9. april 

2019 og til brev fra Mowi 29. april 2019 med ønske om presisering av 

Fiskeridirektoratets vedtak av 5. april 2019 om tilsagn om utviklingstillatelser til 

konseptet Marine Donut i sak 16/5223.  

 

Sakens bakgrunn 

Mowi søkte 14. april 2016 om åtte utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet fattet vedtak 

5. april 2019 om tilsagn om to tillatelser på til sammen 1 100 tonn maksimalt tillatt 

biomasse for utvikling av konseptet Marine Donut. Vi viser for øvrig til sakens 

dokumenter. 

 

Klagen 

I e-post 9. april 2019 stiller Mowi spørsmål om forståelsen av målkriterium 3.1 i 

Fiskeridirektoratets vedtak av 5. april 2019 og om fremgangsmåten for å få endret dette 

målkriteriet.  

 

Mowi skriver blant annet følgende i brev av 29. april 2019: 

«I søknaden sendt Fiskeridirektoratet april 2016 ble det beskrevet et utviklingsløp der vi 

først bygger en prototype før fire fullskala enheter blir bygget og alle fem enhetene satt 

sammen i ett system. Dette utviklingsløpet tok utgangspunkt i tildeling av 8 tillatelser. 

Etter at det ble klart at Mowi blir tildelt tillatelser på til sammen maksimalt 1 1 00 tonn, 

tilsvarende en enhet, har vi måtte endre utviklingsløpet. Vi planlegger å bygge en 

skalamodell for testing, ref. målkriterium 2.1 , og en prototype som gjennom 

utviklingsløpet blir fullskala enhet. Det vil være hverken økonomisk eller ressursmessig 

forsvarlig å bygge to enheter når det bare er innvilget tillatelser til å produsere i en.» 
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Mowi ber om «en presisering om at vedtaket tar høyde for vårt utviklingsløp med bygging av en 

Donut som både er prototype og fullskala enhet, og ikke krever at det bygges to fullskala enheter. 

Etter vår oppfatning vil ikke denne presiseringen kreve endring av ordlyden i vedtaket.» 

 

Fiskeridirektoratets vurdering 

Om klagebehandlingen 

Mowi er part i saken og har rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. 

Fiskeridirektoratet har, under noe tvil, kommet til at e-posten fra Mowi 9. april 2019 er å 

anse som en klage på Fiskeridirektoratets vedtak. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 

§ 29. Fiskeridirektoratet anser etter dette vilkårene for å ta klagen til behandling som 

oppfylt, jf. forvaltningsloven kap. VI. 

 

Fiskeridirektoratet vil foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og kan oppheve eller 

endre vedtaket dersom Fiskeridirektoratet finner klagen begrunnet, jf. forvaltningsloven 

§ 33 annet ledd. 

 

Vurdering av anførsel om endring av målkriterium 3.1 

Målkriterium 3.1 og 8.1 i Fiskeridirektoratets vedtak 5. april 2019 har følgende 

utforming: 

 

3.1 Bygging/utførelse av konseptet og 

sertifikater  

Leveranse  

Marine Donut, både prototype og 

fullskala anlegg, skal bygges i henhold til 

prosjekteringsgrunnlaget som inkluderer 

både strukturelle og funksjonelle krav. En 

uavhengig tredjepart med relevant 

kompetanse skal følge opp prosessen for å 

sikre samsvar og kvalitet. Utførelsen skal 

dokumenteres og det skal ved 

ferdigstillelse foreligge «as-built»-

dokumentasjon, innebefattet sertifikater 

nødvendig for anleggssertifisering i 

henhold til NYTEK-forskriften § 24.  

 
 Dokumentasjon fra tredjepart på at 

Marine Donut er bygget og testet i 

henhold til gitte spesifikasjoner.  

 As-built dokumentasjon  

 Alle nødvendige sertifikater og annen 

relevant dokumentasjon som kreves i 

forbindelse med anleggssertifisering i 

henhold til NYTEK-forskriften leveres 

i forbindelse med målkriterium 6.1.  

 

 

 

8.1 Produksjonssyklus  Leveranse  Kunnskapsdeling  

Søker skal dokumentere 

erfaringer fra 

produksjonssyklusen i 

prototypen og for 

minimum 2 utsett i 

fullskala versjon av Marine 

Donut fra utsett av fisk til 

slakt i henhold til 

målkriteriene 1.1 og 7.1.  

For hver 

produksjonssyklus skal det 

leveres en midtveisrapport 

og en rapport ved endt 

syklus i henhold til 

måleprogram. Rådata fra 

måleresultater vedlegges.  

Offentlig versjon av 

rapporter som ikke 

inneholder opplysninger 

underlagt lovbestemt 

taushetsplikt vedrørende 

selskapet eller selskapets 

leverandører skal 

publiseres av 

Fiskeridirektoratet og  
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Prosjektet må gjennomføre 

et tilstrekkelig antall utsett, 

med lang nok varighet, til 

at målingene som inngår i 

programmet blir utført og 

gir resultater som er egnet 

til å gjøre en evaluering av 

prosjektet i henhold til 

målkriterium 7.1.  

søker på en hensiktsmessig 

måte.  
 

 

Fiskeridirektoratet er enig i Mowis anførsel om at avgrensningen av prosjektet 

innebærer at det kun skal bygges én enhet. Fiskeridirektoratet finner etter dette grunn 

til å endre målkriterium 3.1 og 8.1 slik at det minimum skal bygges ett fullskala anlegg, 

og slik at det ikke er krav om en prototype i tillegg, jf. laksetildelingsforskriften §23b 

femte ledd. 

 

Fiskeridirektoratets vedtak 

Med hjemmel i laksetildelingsforskriften §23b femte ledd endrer Fiskeridirektoratet 

målkriterium 3.1 og 8.1 i Fiskeridirektoratets vedtak av 5. april 2019 til det følgende 

(endringen er understreket for klarhet): 

 

3.1 Bygging/utførelse av konseptet og 

sertifikater  

Leveranse  

Marine Donut, som et fullskala anlegg, 

skal bygges i henhold til 

prosjekteringsgrunnlaget som inkluderer 

både strukturelle og funksjonelle krav. En 

uavhengig tredjepart med relevant 

kompetanse skal følge opp prosessen for å 

sikre samsvar og kvalitet. Utførelsen skal 

dokumenteres og det skal ved 

ferdigstillelse foreligge «as-built»-

dokumentasjon, innebefattet sertifikater 

nødvendig for anleggssertifisering i 

henhold til NYTEK-forskriften § 24.  

 
 Dokumentasjon fra tredjepart på at 

Marine Donut er bygget og testet i 

henhold til gitte spesifikasjoner.  

 As-built dokumentasjon  

 Alle nødvendige sertifikater og annen 

relevant dokumentasjon som kreves i 

forbindelse med anleggssertifisering i 

henhold til NYTEK-forskriften leveres 

i forbindelse med målkriterium 6.1.  

 

8.1 Produksjonssyklus  Leveranse  Kunnskapsdeling  

Søker skal dokumentere 

erfaringer fra 

produksjonssyklusen for 

minimum 2 utsett i 

fullskala versjon av Marine 

Donut fra utsett av fisk til 

slakt i henhold til 

målkriteriene 1.1 og 7.1.  

Prosjektet må 

For hver 

produksjonssyklus skal det 

leveres en midtveisrapport 

og en rapport ved endt 

syklus i henhold til 

måleprogram. Rådata fra 

måleresultater vedlegges.  

Offentlig versjon av 

rapporter som ikke 

inneholder opplysninger 

underlagt lovbestemt 

taushetsplikt vedrørende 

selskapet eller selskapets 

leverandører skal 

publiseres av 

Fiskeridirektoratet og  
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gjennomføre et 

tilstrekkelig antall utsett, 

med lang nok varighet, til 

at målingene som inngår i 

programmet blir utført og 

gir resultater som er egnet 

til å gjøre en evaluering av 

prosjektet i henhold til 

målkriterium 7.1.  

søker på en hensiktsmessig 

måte.  
 

 

Alle øvrige målkriterier og øvrige deler av Fiskeridirektoratets vedtak av 5. april 2019 

forblir uendret. 

 

Klagerett 

Dette vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Se vedlagte orientering. 

Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Osland 

fungerende direktør 

 

Mette Remø 

seksjonssjef 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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