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NS 9416/Forskrift: Krav til nye landbaserte akvakulturanlegg

1§ Formål
-Forebygge rømming av fisk fra landbaserte

akvakulturanlegg
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Kapittel 2: Krav til prosjektering, utførelse, kontroll og dokumentasjon

4

§ 5 Krav til kvalifikasjoner, utdanning og kompetanse for prosjekterende foretak

 Prosjekterende foretak skal dokumentere at foretaket har samlede kvalifikasjoner tilpasset ansvarsområdet og at det benyttes
personell med relevante faglige kvalifikasjoner

 Betydning for oppdretter:

- Kontroll av at prosjekterende foretak kan dokumentere kompetanse samt relevant praksis fra samme eller tilsvarende
fagområde.

 ISO 9001:2015, enkel løsning for kunde?

 Omfang i ISO 9001:2015: Denne internasjonale standarden angir krav til et ledelsessystem for kvalitet når en organisasjon:

a) trenger å bevise sin evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes

krav og krav i lover og forskrifter, og

b) tar sikte på å bedre kundetilfredsheten ved virkningsfull anvendelse av systemet, inklusive

prosesser for forbedring av systemet og sikringen av samsvar med krav fra kunder og krav i

aktuelle lover og forskrifter.
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§6 Krav til prosjektering, utførelse og kontroll

 Anlegget skal prosjekteres og utføres i samsvar med krav i NS 9416:2013

 Prosjekteringen skal inkludere alle deler av anlegget som kan ha relevans for rømming

 Utførelse skal være iht prosjektering

 Prosjekterende foretak har ansvar for at utførelse er iht prosjektering

 Prosjekterende foretak har ansvar for utarbeidelse av dokumentasjon på at utførelse er iht prosjektering 

 Prosjekterende foretak er ansvarlig for at hele prosessen blir gjennomført i samsvar med forskrift og NS 9416:2009.

 Ved manglende eller mangelfull dokumentasjon kan Fiskeridirektoratet pålegge uavhengig kontroll av hele eller deler av 
prosjekteringen og utførelsen i samsvar med PK 3 i NS-EN 1990.
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§7 Krav til dokumentasjon

 Prosjekterende foretaks system og kompetanse

 Spesifikk dokumentasjon på følgende punkt

a) Fundamenteringen er iht standard, NS 9416 kap 5.2, NS-EN 1997-1

b) Det foreligger produktsertifikat i medhold av §16 for kar, rør og slanger

c) Akvakulturanlegget og dets komponenter er plassert og montert som prosjketert, og i henhold til teknisk spesifikasjon, 
Eventuelle avvik i plassering og montering skal beskrives

d) Alle komponentene er dimensjonert og i henhold til delelistene for anlegget. Komponentene skal være merket og sporbare

e) Komponentene er uskadd etter montering

f) Brukerhåndbok foreligger og er tilgjengelig for videre drift, fire komponenter

g) Det er fastsatt tilstandsgrad for hele eller deler av anlegget

Fiskeridirektoratet har utarbeidet eget skjema som skal benyttes for å dokumentere at prosjektering og utførelse oppfyller 
gjeldende krav, at det er gjennomført kontroll og at det ikke er avvik eller andre forhold som hindrer utstedelse av 
brukstillatelse

-
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