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• Tillatelser til særlige formål - laksetildelingsforskr. §§ 22 flg.  
–FOU tillatelse: «Utvikle kunnskap» 
–Utviklingstillatelse: «utvikle teknologi» 
 

• Lokalitetsklarering: Prioriteringsregelen i laksetildelingsforskr. 
§ 30 /Akvakulturlovens § 16:   
–en «samfunnsmessig optimal» utnyttelse av det avsatte 
arealet 

–Verdiskapningspotensiale og miljøhensyn er relevante 
elementer i skjønnet 

–Riktig anvendelse av regelverket kan i kombinasjon med 
konkurranse om gode lokaliteter utløse innovasjon hos 
næringsaktørene  

INNOVASJON OG VERDISKAPNING 
OVERSIKT OVER AKTUELT REGELVERK 

Som kommer 
næringen til gode 



•Ordningen retter seg primært mot 
forskningsinstitusjoner 

•Bredt saklig område for forskningen, bl.a. 
fiskehelse, for, biologi, avl, miljø og 
driftskonsepter 

•Forskningen og forskningsresultatene det 
primære - FOU tillatelse et verktøy for å realisere 
forskningsprosjektet 

•Krav til vitenskapelig metode og -kompetanse, 
resultatet skal være ny kunnskap 

FOU TILLATELSE («FOU») 
VILKÅR OG KARAKTERISTIKA 



                                   Fiskeridirektoratet 2014  

• Ca. 60 tillatelser 

• Ca. 20 tildelt f.inst.  

• Teknologi (2015: 11):  

–Lukkede mærer i sjø   

–Ecomære  

–Landbasert  

• Tidsbegrenset –  

  kan ikke konverteres til kommersiell tillatelse 

FOU 
VILKÅR OG KARAKTERISTIKA 



•Ordningen retter seg primært mot 
næringsaktørene 

•Ny teknologi som innebærer krav til… 
–betydelig innovasjon   
–betydelige investeringer 
–Vesentlig «sprang» i kunnskap og utvikling 

•Målet med teknologiutviklingen skal konkret 
være å løse miljø- eller arealutfordringene for 
næringen   
  

UTVIKLINGSTILLATELSER («UVT»)   
VILKÅR OG KARAKTERISTIKA 



• Tidsbegrenset inntil 15 år, men det kan søkes 
konvertering før utløp eller tidligst når 
målkriteriene i prosjektet er dokumentert oppfylt 

•I prinsippet kan det skje allerede etter en 
vekstsyklus – de konkrete vilkårene for 
konvertering viktige for når tillatelsen  er 
kommersiell og bl.a. kan ta del i reguleringen 
innad i de nye produksjonsområdene  

 

UVT   
VILKÅR OG KARAKTERISTIKA(2) 



•UVT forutsettes å være mer egnet til å drive frem 
større «utviklingsprosjekter» 

•FOU contra UVT:  
–Forsknings aktørene contra næringsaktørene 
–Saklig bredt contra avgrensning til teknologi og 
driftskonsepter 

– Målet er vitenskapelig dokumentert kunnskap contra 
oppnåelse av konkrete målkriterier 

–Fokus på å etablere en arena for forskning contra 
mulighet for stor en økonomisk gevinst 

–Tidsbegrensning contra mulighet for konvertering til 
kommersiell tillatelse  

 

 

ER ORDNINGENE KOMPLEMENTÆRE 
 



•FOU og UTV gir mulighet for både: 
– en samfunnsmessig basert prioritering av utvalgte mål 
(arealkonflikt og miljø)  

–i kombinasjon med bred kunnskapsoppbygning som basis 
videre utvikling av næringen 

•UTV gir næringsaktørene en direkte gevinstmulighet 
(teknologiforsprang, redusert vederlag for konsesjon) 
mot å påta seg risiko for utvikling av 
«paradigmelignende» skift i teknologi og 
driftskonsepter 

•FOU gir forskningsaktøren en mulighet for en 
forskningsarena og kostnadsdekning i prosjektet  

INNOVASJON SOM BIDRAR TIL VEKST 
SAMSPILL 



•UTV vil reserveres for de store selskapene 

•Deres vilje til å ta risiko utløser nye rom for vekst 

•Som motytelse får de en særlig og kommersielt 
skjermet tilgang til nye kommersielle tillatelser 

•FOU komplementær for avgrensede prosjekter 
knyttet til teknologi og driftskonsepter 

•FOU gir trolig større mulighet for kunnskapsdeling 
contra UTV 

    

INNOVASJONSKRAFT OG SAMSPILL 



OPPSUMMERT 

 

•Ordningen med UTV gir en 
mulighet til innovasjon og 
vekst – avgjørende for om 
man klarer å ta ut dette 
potensiale er hvordan 
ordningen blir praktisert 



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN. 

Ole-Martin Lund Andreassen 
partner, advokat, dr. juris 

 

E:  oma@steenstrup.no 

M: 480 16 513 
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