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Kommentarer fra Standard Norge til høring av endringer i 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. Standard Norge har følgende kommentar   
 
Utarbeidelse av standarder skjer gjennom anerkjente prosedyrer, fra en idé eller et forslag og fram 
til en ferdig standard. Standardene vurderes jevnlig med hensyn på aktualitet basert på 
tilbakemeldinger i markedet.  
 
Den første utgaven av NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, 
prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad skal vurderes for revisjon. Det 
kan være behov for endringer i standarden dersom erfaringer ved bruk av NS 9416:2013 tilsier det. 
 
 
Generelt om standarder og standardisering 
Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi er en nasjonal 
standardiseringsorganisasjon1, og derigjennom det norske medlemmet i CEN, den europeiske 
standardiseringsorganisasjonen og ISO, den globale standardiseringsorganisasjonen.  
 
En standard er en felles «oppskrift» eller et felles regelsett som aktørene i bransjen blir enige om. 
Standarder bidrar til systematisering, effektivisering og forenkling i næringslivet og samfunnet. En 
studie fra 20182 viser at standarder bidrar til økonomisk vekst og produktivitet. Studien, som er 
gjort i de nordiske landene, viser at standarder er knyttet til 28 prosent av veksten i BNP og 39 
prosent av veksten i arbeidsproduktivitet de siste 40 årene. Disse effektene kommer blant annet 
som følge av at standarder er en effektiv måte å spre kunnskap og beste praksis i hele markedet, 
samt at det bidrar til enklere skalering av teknologi og løsninger. 
 
Studien viser den at selskaper drar mest nytte av standarder ved at de får tilgang til utenlandske 
markeder, sikrer kvaliteten på sine produkter og reduserer risiko. Standarder er vektlagt som et 
godt virkemiddel for å følge den tekniske utviklingen. Virksomheter som deltar i standardisering 
oppgir at de får mulighet til å påvirke egne rammevilkår, forutse endringer i bransjen tidlig, og 
knytte verdifullt nettverk. 
 
Standarder utformes gjennom konsensusbaserte prosesser der alle relevante interessenter har 
mulighet 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. Gjennom Standard Norge skjer denne 
utviklingen 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.  

 
1 I henhold til forordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering. 
2 Menon-publication no. 31/2018 “The influence of standards on the Nordic economies”. 
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I EU har man i flere tiår benyttet standardisering som metode for harmonisering og forenkling av 
regelverket. Innenfor en rekke områder er det blant annet gjennom det europeiske 
standardiseringsarbeidet etablert de samme spilleregler for virksomheter i hele Europa.  
 
Standard Norge stiller gjerne på møte for å utdype vårt høringsinnspill nærmere.  

Med hilsen 
for Standard Norge 

 
Anne Kristoffersen 
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