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Høringsuttalelse.  Forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for
flytende anlegg som blir benyttet til akvakultur - NYTEK- forskriften

Norsk Akkreditering merker seg at flere områder er foreslått lagt inn under akkreditert
inspeksjon. Vi ser frem til å bidra i dette arbeidet. Nedenunder er gitt noen kommentarer til det
tekniske innholdet i forslag til ny forskrift:

I § 6 henvises til NS-EN 45011. Denne standarden er under revidering, og vil ventelig bli
erstattet av ny ISO/IEC 17065 i løpet av 2012. Referansen vil således være korrekt på tidspunkt
for utgivelse av forskriften, men referansen vil trolig være foreldet etter et år. Vi vet ikke
hvorledes departementet ønsker å løse dette. Det er mulig å endre forskriften når ny standard
blir utgitt, eller man kan føye til teksten  "eller den til enhvertid gjeldende internasjonale
standard med samme formål ".

I § 7 henvises det til NS-EN ISO/EC 17020.  Her er det en skrivefeil.  Det korrekte skal være
"NS-EN ISO/IEC 17020 ".

I samme paragraf står det til sist "uavhengighetsklasse C eller høyere".  Nå er det slik at
standarden opererer med uavhengighetstype A, B eller C.  Standarden sier ikke noe om at A er
en høyere type uavhengighet enn de andre.  Uavhengigheten er bare forskjellig.  Forskriften bør
derfor henvise til "uavhengighetstype A, B eller C ".

I § 14 i) og i § 25 b) henvises det til logo til/for Norsk Akkreditering. Det korrekte skal være
"akkrediteringsmerke til Norsk Akkreditering ".

Ta gjerne kontakt med undertegnede ved spørsmål vedrørende ovenståend.

Med vennlig hilsen

n«  ON"

Arve Thendrup
Sjefsingeniør
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