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Att: 

Stig Nilsen 

 

Lerøy Seafood Group ASA 945350940 - Avklaring vedrørende søknad om 

utviklingstillatelser  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad 15. april 2016 fra Lerøy Seafood Group ASA om 9 

utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «Pipefarm» som innebærer 

akvakulturproduksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i en lukket, flytende 

rørkonstruksjon. 

 

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 én 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 saksbehandling  

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

informasjon fra søker.  

 

Lerøy Seafood Group skisserer i søknaden at fisken etter noe tid i pipefarmanleggene skal 

flyttes over til tradisjonelle anlegg i sjø (i søknadsdokumentene omtalt som fase 2). Slik 
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Fiskeridirektoratet tolker søknaden på dette punktet, planlegger Lerøy at fisken i 

tradisjonelle anlegg fortsatt skal være tilknyttet utviklingstillatelsene.  

 

Det følger av laksetildelingsforskriften § 28 sjette ledd at «[v]ed avgrensning av tillatelse til 

utvikling, skal det blant annet tas hensyn til hva som er nødvendig for å kunne gjennomføre 

prosjektet.»  

 

På side 7 i retningslinjene for behandling av søknader om utviklingstillatelser fremkommer 

følgende: 

 

Ved fastsettelse av antall tillatelser skal det tas utgangspunkt i det konkrete behovet for 

biomasse som den enkelte søknad reiser, for å kunne utvikle den aktuelle teknologien og foreta 

eventuell utprøving av det nye konseptet i kommersiell skala. I motsetning til hva som gjelder 

ved tildeling av forskningstillatelser kan det tas hensyn til økonomien i prosjektet ved 

fastsettelsen av antall tillatelser. Dette innebærer likevel ikke at det skal tildeles flere 

tillatelser enn det som er driftsmessig nødvendig for å gjennomføre 

utviklingsprosjektet. Departementet vil i den forbindelse presisere at ordningen med 

utviklingstillatelser skal bidra til å redusere risiko, men ikke nødvendigvis eliminere den for 

søker. (Vår utheving.) 

 

Det faller slik Fiskeridirektoratet ser det klart utenfor ordningen med utviklingstillatelser å 

tildele biomasse utover det som er nødvendig for selve utviklingprosjektet. 

Akvakulturproduksjon i tradisjonelle merder faller dermed utenfor formålet med ordningen 

med utviklingstillatelser. 

 

1. Fiskeridirektoratet ber derfor Lerøy Seafood Group begrunne sitt biomassebehov ut fra 

den forutsetning at det kun tildeles utviklingstillatelser til selve utviklingsprosjektet. 

 

Det følger av laksetildelingsforskriften § 23b første ledd at ett av vilkårene for å få tildelt 

tillatelse til utvikling av et prosjekt, er at prosjektet innebærer betydelige investeringer.  

 

2. Med det utgangspunktet at det kun tildeles utviklingstillatelser til selve 

utviklingsprosjektet, ber Fiskeridirektoratet Lerøy Seafood Group dokumentere for 

Fiskeridirektoratet om prosjektet oppfyller vilkårene om betydelige investeringer. 

Dokumentasjonen bør inkludere finansieringsplan, detaljert budsjett og 

kontantstrømsanalyse for hele utviklingsperioden.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det i den videre behandlingen av søknaden kan oppstå behov for 

ytterligere dokumentasjon utover det vi nå ber om. 
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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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Mottakerliste: 

Lerøy Seafood Group ASA Postboks 7600 5020 BERGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


