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Regelverkshistorikk 

Forskrift om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes til 

akvakultur (2004)

- Forskriftsfestet NS 9415:2003

- Sertifisert leverandør av forankring

- Montering, brukerhåndbok og vedlikehold

Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg 

(NYTEK-forskriften)

- Ikrafttredelse 2012. Anleggssertifikat måtte man først ha i juli 

2013.

- Forskriftsfestet NS 9415:2009

- Analyse

- Utlegg og inspeksjon

- Montering, brukerhåndbok og vedlikehold
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Rømmingshistorikk
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Status for rømmingsmeldinger relatert til forankring

Fra 2006 og frem til 2011:

- 3 hendelser

- Kontakt mellom not og forankring (ikke nødvendigvis forankringen sin feil)

- Brudd i kjetting

- Brudd i line (uvisst hvilken komponent)

Fra 2012 og frem til 2020:

- 14 hendelser

- Drabbing/dregging

- Brudd i forankring

- Kun 3 hendelser i perioden 2016-2020

Noen betraktninger

‒ Færre hendelser før NYTEK enn etter?

‒ Erfaringer etter orkanen «Nina»

Foto: Lovundlaks AS
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Status for innmeldte avvik (ikke rømmingshendelser)

Varslingsplikt

NYTEK-forskriften § 23 krever at både leverandører av produkter og 

tjenester melder fra til Fiskeridirektoratet om avvik ved egne produkter eller 

tjenester som kan føre til rømming.

NYTEK-forskriften § 31 krever at innehaver av akvakulturtillatelsen melder 

fra om avvik ved produkter eller tjenester som kan føre til rømming.

Avvik

‒ Flere anker drabber og merder støter i hverandre

‒ Kjetting har for lav kapasitet ift. angitt MBL

‒ Endeløkker i kjettinger levert med for høy grade (fare for hydrogensprøhet
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Når uhellet er ute – hvordan fordeles ansvaret?

Ansvarsfordeling

‒ Kommer an på hva som har skjedd

‒ Oppdrettere er ansvarlige for sine anlegg og driften av 

anleggene

‒ Leverandører av produkter og tjenester er ansvarlig for det 

de leverer

‒ Hvilke krav i NYTEK-forskriften er brutt og hvem retter disse 

kravene seg mot?

‒ Privatrettslige forhold
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NYTEK23 - Levetidsforlengelse

Status for forskriften

- Høring fra april til juli 2021

- Behandling av høringsinnspill og justering av forskriften frem til 

februar 2022 da den ble oversendt Nærings- og fiskeridepartementet

- Tilrådet ikrafttredelse 1. januar 2023 med 1 års overgangsordning

Ny ordning for levetidsforlengelse

- Omfatter samtlige hovedkomponenter og konstruksjonsdeler i 

forankringssystem.

- Levetidsforlengelse er en forutsetning for bruk av utstyret utover 

dimensjonerende brukstid

- Undersøkelse  fastsettelse av tilstand og forventet svekkelse (i 

perioden for levetidsforlengelse)

- Produsent/leverandør har anledning til å foreta mesteparten av 

arbeidet som skal ligge til grunn for levetidsforlengelsen, samtidig 

som det er akkreditert inspeksjonsorgan som er ansvarlig for at 

arbeidet tilfredsstiller forskriftens krav

- Mer detaljer i NS 9415:2021 om levetidsforlengelse
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Spørsmål?


