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Svar på høring – Forslag til endring av forskrift om krav til teknisk standard 

for landbasert akvakulturanlegg for fisk 
 
 

DNV GL Business Assurance takker for invitasjon til å svare på Fiskeridirektoratets høringsnotat, 
saksnummer 19/17926.  
 
 

 
§ 7. Krav til dokumentasjon 

Følgende tillegg foreslås i annet ledd (uthevet): 

«Det prosjekterende og det utførende foretaket skal etter at det landbaserte akvakulturanlegget er 

ferdig og klar for produksjon av fisk, dokumentere at anlegget eller avdeling er bygget i henhold 

til NS 9416:2013, og tilfredsstiller kravene i kapittel 5 og 6 i denne forskriften...» 

 

§ 9. Krav til komponenter 

Det spesifiseres i endringsforslaget at rør skal ha produktsertifikat. DNV GL mener at det må spesifiseres 

hvilken standard rør skal sertifiseres i henhold til. 

 

§ 16. Krav om produktsertifisering 

Siler er i dag underlagt krav til produktdatablad. DNV GL anser imidlertid at konsekvensen av svikt i siler 

som står som barrierer i kar og ved hovedavløp er såpass høy at de bør produktsertifiseres av 

akkreditert sertifiseringsorgan. 

 

§ 20. Oppstart av nye landbaserte akvakulturanlegg, avdelinger og fellesfunksjoner 

DNV GL anser vedlikehold til å være så viktig at vedlikeholdsplan bør konkretiseres i denne paragraf 

sammen med hvem som er ansvarlig for utarbeidelse og utførelse av denne. 

 
§ 21. Krav om gyldig tilstandsgrad 

Tilstandsgrad fastsatt før 1. januar 2021 gjelder fra 1. januar 2021. Vår erfaring så langt er at mange 

anlegg/avdelinger gis TG2. Dermed vil en slik løsning skape utfordringer ved første neste 

tilstandsvurdering i høsten 2022. Vi forstår bakgrunnen for denne endringen, men ønsker likevel å 

påpeke konsekvensen i 2022. Det vil bli et press på høsten 2022, for neste innsending som blir 

01.01.2023. 
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§ 23. Krav om rømmingsteknisk rapport

Annet ledd, bokstav f) spesifiserer at vedlikeholdsplan for anlegget skal inngå i rømmingsteknisk rapport.
DNV GL stiller spørsmål ved om det tydelig nok fremkommer i forskriften hvem som har ansvar for
utarbeidelse av vedlikeholdsplanen.

§ 24. Krav til kompetanse og uavhengighet for utarbeidelse av tilstandsanalyse

Siterer fra dokumentet «Endringsforskrift (3331860)»:

«Nåværende § 23 blir til ny §24. Krav til kompetanse og uavhengighet for utarbeidelse av tilstandsanalyse.

§24 første ledd skal lyde:

Den eller de som utarbeider den rømmingstekniske rapporten og tilstandsanalysen skal tilfredsstille kravene
til kompetanse som beskrevet i NS 3424:2012.»

DNV GL antar, og mener, at resten av eksisterende § 23 fortsatt består, men som ny § 24. Vi er spesielt
opptatt av at kravet til uavhengighet består som det er.

Med vennlig hilsen

Liv Solveig Olafsson

For Jøran Laukholm


