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Høringsuttalelse til endring av forskrift om krav til teknisk standard for 
landbaserte akvakulturanlegg for fisk 
 

Vi viser til Fiskeridirektoratets forslag til endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte 
akvakulturanlegg for fisk.  

Om bruk av standarder og standardisering generelt 
Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi er det norske 
medlemmet i CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen og ISO, den 
internasjonale standardiseringsorganisasjonen.   

Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering i næringslivet og samfunnet. De 
effektiviserer og forenkler. Standarder utformes gjennom konsensusbaserte prosesser der 
alle relevante interessenter inviteres til å delta. Dette bidrar i stor grad til at standardene tas i 
bruk fordi partene har vært involvert i prosessene med å finne de riktige løsningene.  

Standard Norge utvikler standarder og andre normative dokumenter i samsvar med 
internasjonalt anerkjente prosedyrer. Vi er ansvarlig for at standardene revideres jevnlig slik 
at de er i samsvar med utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Gjennom utvikling og bruk av 
standarder fra en anerkjent standardiseringsorganisasjon som Standard Norge, vil man 
kunne sikre at regelverket blir konkretisert og utdypet gjennom standardene samtidig som 
det er forankret både hos myndighetene (lokalt og sentralt), tjenestetilbyderne (offentlige og 
private) og hos brukerne. Et funksjonsbasert regelverk med krav til ytelse uten for mange 
preskriptive detaljkrav, gir rom for innovasjon, fleksibilitet og økt produktivitet gjennom 
utstrakt bruk av standarder.  

Alle standarder skal vurderes minst hvert femte år med hensyn på endringer. De kan etter 
innspill fra interessentene og behandling i den respektive standardiseringskomiteen 
opprettholdes som de er, revideres og erstattes av en ny versjon eller trekkes tilbake.  
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Vi har følgende kommentarer til forslaget om endringer i forskriften: 

§ 16  
«For kar med maksimalt volum mindre eller lik 1m3…» Her kan det kanskje være ulik oppfatning av 
hvordan maksimalt volum skal forstå dvs. om det er mulig vannvolum, fylt til randen av karet, eller om 
det er fornuftig vannvolum som antakelig vil være mindre enn totalvolum eksempelvis 5 cm nedenfor 
karkanten. 

§ 21 andre ledd  
Det er uklart hva som foreslås, er det at nytt første ledd i sin helhet erstattes med nytt første ledd? 

Dersom det ikke er tilfelle vil kravet om andre ledd «Tilstandsanalysen skal utføres i samsvar med 
gjeldende veiledningsmateriell.» vel være i strid med kravet i første ledd der det står at 
«Tilstandsanalysen skal utføres i tråd med krav i NS 3424:2012 og minimum inneholde følgende 
punkt;»  

Tillegget til andre ledd må også passe sammen med § 20 første ledd «En rømmingsteknisk rapport skal 
inneholde en tilstandsanalyse som oppfyller krav i NS 3424:2012, som beskrevet i denne forskrift § 21.» 

 

Med hilsen 
for Standard Norge 

 
 
 
 
 

 


