
NYTEK regelverket - kostnader og nytte  
 For hvem Kostnad1 Nytte 

Villaksen  Beregnet samfunnsøkonomisk nytteverdi: 
• 1 milliard per år  

• nåverdi: 20 milliarder 
Oppdretter 
 

• Kr 10 – 20.000 per lokalitet for lokalitetsklassifisering 
• generell prisøkning på utstyr som følge av innføring av NS 9415 
• kostnad ved godkjenning av førstegangsfortøyning 
• kostnad ved innhenting av dugelighetsbevis 
• kostnad ved å innhente nytt dugelighetsbevis ved vesentlig endring, kr 10 – 

20.000 
• kostnader ved eventuell utskifting av utstyr som følge av innhenting av 

dugnadsbevis   
• tidsbegrenset redusert salg av brukt oppdrettsutstyr 

• Reduserte bedriftskostnader som følge av 
mindre rømning 

• Bedret renommé for oppdrettsnæringen - 
strategisk viktig for videre utvikling og 
vekst  

Akkreditert inspeksjonsorgan2 (utsteding av 
dugelighetsbevis) 

Kostnader for et allerede akkreditert 
selskap: 
Utvidelse  
kr 40 – 70.000 
Årlig oppfølging  
kr 20 – 35.000 
Reakkreditering hvert 5. år  
Kr 40 – 70.000 

 
Kostnader for et ikke akkreditert selskap: 
Akkreditering 
kr 80 – 110.000 
Årlig oppfølging  
kr 40 – 55.000 
Reakkreditering hvert 5. år  
kr 40 – 70.000 

• inntekter ved salg av tjenester 

Akkreditert sertifiseringsorgan (utsteding av 
produktsertifikat og sertifisering av leverandør av 
fortøyning) 

• akkrediteringskostnader som beskrevet for akkreditert inspeksjonsorgan • inntekter ved salg av tjenester 

Organ/person som utfører lokalitetsklassifisering  • inntekter ved salg av tjenester  
Utstyrsprodusenter • kostnader ved omlegging av produksjon som følge av innføring av NS 

• redusert markedsnedslag som følge av lokalitetsklassifisering 
• usikkerhet i innføringsperioden kan gi reduserte salg  
• kostnad ved å innhente produktsertifikatet 

• Spin-off effekt på bakgrunn av 
produktdokumentasjon og 
internasjonalisering av standarden 

• Økt salg ved innføring av dugelighetsbevis 
Forsikringsbransjen  Økt lønnsomhet som følge av:  

• reduserte skadeutbetalinger  
• mer forutsigbare rammebetingelser 

Forskningsmiljøene  • økt satsning innefor forskning på 
oppdrettsutstyr  

• større systematikk gir bedre grunnlag for 
teknologiforbedring 

                                                 
1 Prisintervallene er anslått i samråd med næringsaktører, men pris vil avhenge av det endelige NYTEK regelverket.    
2 Det akkrediterte sertifiseringsorganet vil i hovedsak ikke overføre akkrediteringskostnadene direkte på kjøper av tjenesten, men taes inn som en post i totalbudsjettet og 
fordeles på alle tjenester.     



 


