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Måsøval Fiskeoppdrett AS - vedrørende søknad om utviklingstillatelser  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Måsøval Fiskeoppdrett AS av 16. november 2018 om 

fem utviklingstillatelser til akvakultur av matfisk til konseptet «Aqua Semi». Vi viser også til 

supplerende opplysninger i saken 21. august og 4. desember 2018.  

 

Ut fra de opplysningene som foreligger på nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet 

at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Direktoratet vil 

nå gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere 

utviklingstillatelser.  

 

Dette er ikke er 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. 

 

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

 Til tross for at enheten skal bygges i tråd med nasjonale og internasjonale 

sertifiseringskrav av DNV GL og Sjøfartsdirektoratet så er det NYTEK-forskriften 

som ligger til grunn for krav til prosjektering, utforming og drift. Fiskeridirektoratet 

ønsker en skjematisk fremstilling av hvordan det tekniske regelverket for 

akvakulturanlegg (hovedsakelig NYTEK-forskriften) ivaretas ved bruk av NS-

9415:2009, eventuelt andre standarder som forutsettes å ha tilsvarende 

sikkerhetsnivå. 

 Ytterligere redegjørelse for risiko for rømming, eksempelvis gjennom en fullverdig 

risikovurdering med henvisning til tilhørende barrierer.  

 Detaljert kontantstrømanalyse for hvert år gjennom hele prosjektperioden med en 

samlet analyse.  



   17/17549 

2 

 

 

 Produksjonsplan for hele prosjektperioden. 

 En nærmere redegjørelse for biomassebehovet i prosjektet. 

 Status for prosjektet, eksempelvis oppdaterte fremdriftsplaner, nye aktører det er 

inngått avtaler med, status anbudsprosesser og lignende. 

 Eventuelt andre dokumenter søker anser som relevant for behandling av søknaden.  

 

Fiskeridirektoratet ber om at den etterspurte informasjonen sendes inn innen 23. januar 2019.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Lie 

direktør  

 Anne B. Osland 

 seksjonssjef 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Måsøval Fiskeoppdrett As Nordfrøyveien 413 7260 SISTRANDA 

 

 

Kopi til: 

Nærings- Og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
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