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Wenberg Fiskeoppdrett AS - Vedrørende søknad om utviklingstillatelser  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Wenberg Fiskeoppdrett AS av 17. november 2017 om 

ti utviklingstillatelser til akvakultur av matfisk til konseptet OceanTECH. Vi viser også til 

supplerende opplysninger i saken av 23. 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 

OceanTECH. Det følger av retningslinjene for behandling av søknad om utviklingstillatelser1 

at det ikke skal tildeles tillatelser til like eller tilnærmede like prosjekter, da dette ikke vil 

bidra til å oppnå formålet med ordningen.  

 

Det omsøkte konseptet har noen fellestrekk med Eide Fjordbruk AS sitt konsept Salmon 

Zero. Søknaden til konseptet Salmon Zero har blitt avslått av Fiskeridirektoratet. Ettersom 

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

utfallet i saken imidlertid ikke klart. Både Salmon Zero og OceanTECH baseres delvis på at 

det skal bygges en første tankversjon med et volum på 3000 m3. For begge tilfeller henvises 

det til at dette vil være en oppskalering av en betongmerd på 1000 m3 som allerede er bygget 

og er under uttesting. Utover at begge prosjektene tar utgangspunkt i samme betongmerd 

ved bygging av sin første produksjonsenhet, er Fiskeridirektoratets foreløpige vurdering at 

det er store ulikheter mellom de to konseptene. Direktoratet finner at det som særlig skiller 

OceanTECH fra Salmon Zero, og de semi-lukkede konseptene som så langt er tildelt 

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

regnbueørret, Nærings- og fiskeridepartementet 
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utviklingstillatelser, er rørsystemet på toppen av merden og det innvendige skyveskottet. 

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

av likhet med andre konsepter at det vil kunne hindre tildeling av utviklingstillatelser til 

OceanTECH.  

 

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 

Wenberg har søkt om 10 utviklingstillatelser og skal ifølge søknaden bygge og ta i bruk flere 

OceanTECH-enheter med størrelse på henholdsvis 3000 m3 og 18 000 m3. Det er noe uklart 

for Fiskeridirektoratet akkurat hvor mange enheter i hver størrelse søker planlegger å bygge 

i løpet av prosjektperioden. Det er også uklart for direktoratet hvordan søker har kommet til 

et biomassebehov på 7800 tonn MTB. 

 

1. Vi ber om at søker fremlegger en prosjektbeskrivelse som tar høyde for bygging av 

ett anlegg på 3000 m3 og ett anlegg på 18 000 m3. Vi ønsker herunder at det under 

denne forutsetningen:  

a. gjøres en beskrivelse av biomassebehovet, 

b. utarbeides en detaljert kontantstrømanalyse for hvert år gjennom 

prosjektperioden med en samlet analyse, og 

c. utarbeides en produksjonsplan på enhetsnivå for hvert år i prosjektperioden. 

 

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

følgende: 

 

2. Finansieringsplan: Oversikt over hvordan investeringskostnadene er tenkt fordelt 

mellom lån og egenkapital. Informasjon om hvorvidt samarbeidspartnerne skal bidra 

med finansiering i form av egenkapital. 
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Med hilsen 

 

 

Øyvind Lie 

direktør  

 Anne B. Osland 

 seksjonssjef 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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