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Høringsnotat av 12. juni 2015 - akvakulturtillatelser til utviklingsformål

SalMar ASA viser til høringsuttalelsen fra Sjømat Norge, og gir sin tilslutning til denne

Vi vil samtidig som et selskap som i lenger tid har arbeidet med et omfattende utviklingskonsept for

havbasert fiskeoppdrett komme med noen supplerende bemerkninger som kan kaste lys over vår

erfaring.

Departementet skriver at det har kommet innspill fra enkelte næringsaktØrer om at dagens ordninger

hvor alternativet er å benytte ordinære tillatelser eller forskningstillatelser, ikke i tilstrekkelig grad

åpner for å prøve ut ny teknologi og nye driftsformer. SalMar ASA kan bekrefte at det er tilfellet, og

SalMar har siden 2012 arbeidet med å utvikle et konsept for havbasert oppdrett.

Utviklingskostnadene alene har allerede beløpt seg til et høyere beløp enn det ville koste å kjøpe og

installere tradisjonelt utstyr i samme omfang. lnvesteringskostnader og risiko vil gjøre det Økonomisk

umulig å realisere et slikt konsept ved bruk av ordinære tillatelser. Dagens ordning med

forskningstillatelser er også altfor snever til å realisere denne type kostnadskrevende

utviklingsprosjekter, preget av innovasjon og nyskaping. Dette kan - som i vårt tilfelle - være

konsepter som kan utgjøre en viktig infrastruktur for fremtidig forskning som kan bringe næringen

videre fremover.

Den nye ordningen departementet nå foreslår kan realisere konsepter som kan gi ytterligere vekst i

områder hvor laksen kan produseres i et naturlig miljø og på laksens betingelser. Det kan gigrunnlag

for den bærekraftige veksten som myndighetene og næringen ønsker. Det er næringens aktører som

må ta kostnadene og risikoen ved slike konsepter. Gjennom den nye ordningen kan myndighetene gir

rammebetingelser som stimulerer til en slik utvikling. SalMar er enig med departementet i at

betingelsene for å oppnå denne type tillatelser må utformes med sikte på å stimulere viktige

utviklingsprosjekter som kan medføre banebrytende teknologiske eller driftsmessige gjennombrudd i

næringen. Vi støtter således departementet i at det ikke må settes tak på antall tillatelser til det

enkelte konsept, at tillatelsene kan konverteres til ordinære tillatelser uten særvilkår når

utviklingsprosjektet er fullført, og at det også må være mulig å oppnå konvertering i situasjoner hvor

prosjektet ikke lykkes.

Det er også viktig at vederlag ved konvertering fastsettes på grunnlag av de faktiske kostnadene og

den risikoen selskapene utsetter seg for. Vi støtter derfor departementet i at vederlaget bør ta

utgangspunkt i en fast, stipulert markedspris, men med fradrag for risiko og investeringskostnader.

Det må i praksis bety at et selskap som kan dokumentere investeringskostnader som er høyere enn

markedsprisen på ordinære tillatelser, må ha mulighet til konvertering uten vederlag. Et selskap med

et banebrytende konsept som medfører liten risiko og lave investeringskostnader må på sin side

7 (-.



STIMAR
finne seg i å betale et forholdsvis høyt vederlag. På den måten blir ordningen også rettferdig og

konkurransenøytral, og blir like motiverende for risiko- og kostnadstunge prosjekter som for de

økonomisk sett mindre krevende,
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