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Innspill til forslag ny NYTEK-forskrift 
 

 

Generelt. 

Aquastructures AS er et av flere selskap som er akkreditert av Norsk Akkreditering. Vi er akkreditert for 

PROD og INSP type A knyttet til NYTEK og NS 9415. 

 

Vi er positive til den nye forskriften og synes den har mange viktige konkretiseringer, blant annet 

akkreditering av fortøyningsanalyseorgan og lokalitetsundersøkelsesorgan. En viktig suksessfaktor knyttet til 

dette er håndheving av forskrift og standard av henholdsvis myndighetene og Norsk Akkreditering. Med 

dagens ordning føler vi at det mangler en klar ”dommer” i forbindelse med tolkning forskrift og standard. I 

dag har ulike akkrediterte organ varierende tolkninger av forskrift og standard med hensyn på sentrale krav, 

og dette har store konsekvenser for næringen. Dette må følges opp av myndighetene og Norsk Akkreditering. 

 

 

§ 3 Forskriftens saklige virkeområde 

 
Hva er en fysisk forbindelse mellom flåte og anlegg? Dette må presiseres. Er flåten en del av driften på 

lokaliteten må forskriften gjelde. 

 

§ 15 Unntak fra krav om produktsertifisering – Hovedkomponentbevis 
Dette må innskjerpes kraftig. Det er ingen grunn til at krav i NS 9415 skal legges til side bare for at 
hovedkomponenten er gammel. Som sertifiseringsorgan opplever vi i dag at brukte hovedkomponenter 
sertifiseres med varierende praksis mtp krav i NS 9415. Dette opplever produsentene våre som ureddferdig 
og vanskeliggjør vårt sertifiseringsarbeid på nye hovedkomponenter. Dette er med på å undergrave 
sertifiseringsordningen slik den fremstår i dag. 
 
Vi ser det derfor nødvendig med en radikal endring av dette forslaget. Vi kommer derfor med følgende 
forslag til ny tekst etter “ Hovedkomponentbevis kan bare utstedes dersom: 
 

 A) Relevante krav i NS 9415 skal være tilfredsstilt. 

 B) Krav til sporbarhet tilbake til produksjonen kan sløyfes såfremt materialkvalitet og kvalitet på 
sveiser osv bestemmes på en annen sikker måte. (NDT) 

 
Forslaget medfører at rømningssikkerhet er økt, ergo kan hovedkomponentbevis har en lengre varighet. F. 
eks 5 år med krav til årlig kontroll. 
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§ 24 Vilkår for å få anleggssertifikat 

”Anleggssertifikat skal utstedes av akkreditert inspeksjonsanlegg.”  

Dette må utføres av et akkreditert inspeksjonsorgan som kan utføre tredjeparts inspeksjon. Dette betyr at 
organet må være av Type A, alternativt kan det stilles krav om uavhengighet direkte i forskriften. 
Inspeksjoner eller tjenester levert av et Type C-organ kan ikke klassifiseres som tredjepartstjenester. Dette 
er beskrevet i ” Guidance on the Application of ISO/IEC 17020”. I ytterste konsekvens kan oppdrettere selv 
akkreditere seg som insp type C og utstede sine egne sertifikater. Det kan vel ikke være i tråd med 
intensjonen til departementet. 
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Sertifiseringsleder 
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