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Uttalelse på høring - Oversendelse av oppdatert søknad om klarering av 

lokalitet i Norskehavet 

Vi viser til oversendelse av oppdatert søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet. 

Søknaden gjelder klarering av lokalitet for SalMar Ocean AS sitt pilotprosjekt Smart Fish Farm. På 

bakgrunn av flere av høringsuttalelsene har søker sendt inn en oppdatert søknad med justering av 

lokaliteten ca. 11 km nordvest for det første området. Både i tidligere og oppdatert søknad ligger 

området tilknyttet til det Fiskeridirektoratet definerer som område 11. 

NVE har sett gjennom oversendelsen av oppdatert søknad om klarering av lokalitet med tanke på energi-

interesser for eksisterende og planlagte energianlegg til havs, herunder vindkraft, vindressurser og 

havvind. Det er ingen eksisterende eller planlagte energianlegg ved det foreslåtte området for Smart Fish 

Farm (SFF). 

Vi har tidligere uttalt oss i brevet «Uttalelse på oversendelse av søknad om klarering av lokalitet for 

akvakultur i Norskehavet» datert 23.03.2021 hvor NVE informerte om Frøyabanken. Dette er et område 

som potensielt er egnet for havbasert vindkraft. Området ligger sør for plasseringen av SFF. Den 

strategiske konsekvensutredningen fra 2012 resulterte i en anbefaling for prioritert rekkefølge (Kategori 

A-C) for en eventuell åpning for utbygging av vindkraft i områdene. Frøyabanken er i denne 

konsekvensutredningen kategorisert som B. Som tidligere informert innebærer dette at området har 

utfordringer knyttet til tekniske aspekter og/eller eksisterende arealinteresser eller naturmiljø. 

Utfordringene antas å kunne løses ved framtidig teknologiutvikling, nettiltak og/eller avbøtende tiltak. 

NVE anser at dette området kan åpnes når teknologien er moden nok, når nettiltakene er utført, og/eller 

hvis interessemotsetningene kan løses. 

NVE anser allikevel ikke at SFF vil komme i konflikt med det foreslåtte havvindområdet hvis det åpnes. 

Dette gjelder også oppdatert søknad om klarering av lokalitet i Norskehavet. Det er lite sannsynlig at 

lokasjonen vil bli rammet av sjøkabler i forbindelse med eventuelle vindparker hvis Frøyabanken skulle 

bli åpnet for havvindproduksjon. 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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