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Mariculture AS - vedrørende søknad om utviklingstillatelser  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Mariculture AS 3. mars 2017 om 16 

utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «Smart Fishfarm».  

 

Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer 

Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med 

utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil derfor 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 

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.  

 

Fiskeridirektoratet ber om at søker sender inn følgende:  

 detaljert kontantstrømanalyse for hvert år gjennom hele prosjektperioden med en 

samlet analyse 

 finansieringsbekreftelse 

 produksjonsplan for hele prosjektperioden 

 en nærmere redegjørelse for biomassebehovet i prosjektet, herunder en redegjørelse 

for den gradvise uttestingen av konseptet 

 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 tre uker fra 

mottak av dette brevet.  
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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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