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ATLANTIS SUBSEA FARMING AS - VEDRØRENDE SØKNAD OM 

UTVIKLINGSTILLATELSE   

 

Vi viser til søknad fra Atlantis Subsea Farming AS (Atlantis) 21. januar 2016 om seks 

utviklingstillatelser. Vi viser også til øvrig korrespondanse og møter i sakens 

anledning.  

 

Atlantis tar i søknaden sikte på å realisere et konsept med nedsenkbare 

oppdrettsanlegg for oppdrett av laks i industriell skala og skisserer en storskala 

uttesting som omfatter seks utviklingstillatelser.  

 

Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer 

Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med 

utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden 

med sikte på tildeling av èn eller flere utviklingstillatelser.  

 

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

tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser må også den videre behandlingen støtte 

opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med 

ordningen om utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i 

tråd med dette.  

 

Videre saksbehandling 

For å kunne gå videre med behandling av søknaden har Fiskeridirektoratet behov for 

mer informasjon fra søker.  

 

I følge laksetildelingsforskriften § 23b første ledd er ett av vilkårene for å få tildelt 

tillatelse til utvikling at prosjektet innebærer betydelige investeringer.  

Fiskeridirektoratet ber om at søker oversender detaljert budsjett for prosjektet, 

inkludert kontantstrømanalyse. Det må gå fram av budsjettet hvordan prosjektet er 
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planlagt finansiert og hvordan kostnader og inntekter fordeler seg over 

prosjektperioden.  

 

Det er søkt om seks tillatelser. Fiskeridirektoratet ber om en detaljert redegjørelse for 

biomassebehovet. Vi viser i den forbindelse særlig til laksetildelingsforskriften § 28b 

sjette ledd, samt retningslinjene for behandling av søknader om utviklingstillatelser, 

s . 6 og 7. Som det går fram av retningslinjene vil det ikke tildeles tillatelser ut over 

det som er driftsmessig nødvendig for å gjennomføre prosjektet.  

Regelverk mv. finner dere på våre nettsider her.  

 

Med hilsen 

 

 

Jens Christian Holm 

Direktør 

 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Mottakerliste:       

Atlantis Subsea Farming AS    

 

 

Kopi til:    

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 

 

 

 
 

 
 

 


