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Norway Royal Salmon ASA/Aker ASA - Avklaring vedrørende søknad om 

utviklingstillatelser  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA 

(«NRS/Aker» eller «søker») om 15 utviklingstillatelser, 17. mars 2016. Vi viser også til 

oversendelse av supplerende informasjon i saken, 6. februar 2017. NRS/Aker tar i sin søknad 

om 15 utviklingstillatelser sikte på å realisere et konsept med nedsenkbare offshore-merder 

basert på offshoreteknologi.  

 

Ut fra de opplysningene som foreligger på nåværende tidspunkt vurderer direktoratet at det 

omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil 

gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere 

utviklingstillatelser. 

 

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

utviklingstillatelser må også den videre behandlingen i saken støtte opp under at en 

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

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

 

Videre prosess 

NRS/Aker har søkt om 15 utviklingstillatelser og skal i følge søknaden bygge og ta i bruk fire 

nedsenkbare offshore-merder. Ut ifra de opplysningene som på nåværende tidspunkt 

foreligger er direktoratet i tvil om det vil være formålstjenlig å innvilge det omsøkte antallet 

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

én nedsenkbar offshore-merd.  

 

NRS/Aker skriver i søknaden (4.1.1.1 Konseptfase side 62) at partene «[v]ed en tildeling av 

konsesjoner vil (..) måtte samle leverandørindustrien for å diskutere og modne konseptet som har blitt 

utarbeidet. (..) Videre må prosjektet konkludere på om det er akvakultur eller offshore regelverket, eller 



   16/4024 

2 

 

 

en kombinasjon av disse, som vil ligge til grunn med tanke på hvilke spesifikasjoner som må gjelde for 

designet.» Fiskeridirektoratet vil presisere at det stilles strenge krav for å få tildelt 

utviklingstillatelse og at listen for å få slik tillatelse ligger høyt. Det kreves dermed at søker 

har et gjennomarbeidet konsept før tildeling, slik at viktige påstander i søknaden kan 

underbygges med teknisk dokumentasjon og det foreligger en plan for prosjektet videre.  

 

Vi ber etter dette om at søker allerede nå utarbeider en designbasis for prosjektet. Denne 

designbasisen bør etter Fiskeridirektoratets mening blant annet inneholde en liste over 

relevant regelverk og standarder som skal anvendes i prosjekteringen, hvordan disse skal 

anvendes og hvorfor de er valgt. Det presiseres at NYTEK-forskriften gjelder til enhver tid, 

og at funksjonskravene i NS 9415:2009 skal ivaretas i størst mulig grad.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jens Chr. Holm 

direktør  

 Anne B. Osland 

 seksjonssjef 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Aker ASA Postboks 243 1326 LYSAKER 

Norway Royal Salmon ASA Postboks 2608 7414 TRONDHEIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


