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Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for 

fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22)  

Viser til høringsforslag om ny Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg 
for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22). Akvaplan-niva ønsker å komme med noen få 
innspill til forslaget.  
 
Vi ønsker at følgende setning i §27 presiseres:  
"Akkrediterte inspeksjonsorganer skal informere Norsk Akkreditering og alle andre 
relevante akkrediterte inspeksjonsorganer om ethvert avslag på søknad om 
levetidsforlengelse og anleggssertifikat og om enhver suspendering og tilbaketrekking av 
levetidsforlengelse og anleggssertifikat." 

• Hvor ligger terskelen for informering her? Det bør defineres en klar praksis for hva 
som skal rapporteres og ikke.  

 
Setningen bør og ses i sammenheng med nest siste ledd i § 38 hvor det er definert en 
grense for avvik og et nytt rapporteringskrav, denne gangen til fiskeridirektoratet:  

• Kravet til å informere "alle andre relevante akkrediterte inspeksjonsorganer" 
påfaller oss. Dette mener vi bør tilfalle Norsk Akkreditering.    

 
I § 38 er ordet "fysisk inspeksjon" blitt byttet til verifikasjon jf. §25 i gammel NYTEK. Er 
intensjonen at vi kan stadfeste at vilkårene er oppfylt uten at det gjennomføres en fysisk 
inspeksjon? Det er mulig dette er en noe teoretisk problemstilling, men det kan være fint å 
vite bakgrunnen for hvorfor ordlyden er endret. Vil det være greit med 
dokumentasjon/verifikasjon i form av bilder/video? I høringsnotatet er det kommentert 
at dette er for å unngå "teknologibegrensende" krav. Vi finner dette noe uklart når man 
likevel i høringsnotatet sier at "det vil være forhold som krever fysisk inspeksjon for en 
fullstendig verifikasjon" 

 
Kapittel 7omhandler levetidsforlengelse og at dette kan utstedes av inspeksjonsorgan. Vi 
mener at levetidsforlengelse bør vurderes og utstedes av sertifiseringsorgan og ikke 
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inspeksjonsorgan. Dette da det er de som sertifiserer produkter og per dags dato utsteder 
sertifikat og hovedkomponentbevis. Dette vil være en naturlig forlengelse av et sertifikat 
og bør derfor tilfalle dem. 
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