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Parallelt arbeid med ny standard og ny forskrift

•Parallelt med arbeidet med ny NS 9415:2021 har 

det blitt arbeidet med ny forskrift (NYTEK22). 

•Mye av bakgrunnen for både revisjon av standard 

og forskrift er den store teknologiutviklingen i 

næringen.

• Det at standarden ble revidert var i seg selv en 

grunn til å revidere NYTEK-forskriften. Dette 

ettersom standard og forskrift har vært svært tett 

tilknyttet til hverandre.



Tilknytning mellom nåværende forskrift og standard

Hvordan tilknytningen mellom NYTEK-

forskriften og NS 9415:2009 

- Tett!

- Krav i forskriften om at krav i standarden skal 

oppfylles

- Standard og forskrift er i veldig stor grad 

harmonisert

NYTEK-forskriften (nåværende) og NS 

9415:2021

- Ikke harmonisert

- Det er ikke krav om at ny standard skal følges 

før ny forskrift trer i kraft



Tilknytning mellom NYTEK22 og NS9415:2021

Hvordan vil tilknytningen mellom 
forskrift og standard bli?
- Overordnede krav i forskrift som kan oppfylles 
ved bruk av standard

Henvisningene til NS 9415 i ny forskrift
- Angivelse hvilke krav som normalt kan oppfylles 
ved bruk av NS 9415
- Krav dersom man skal benytte andre løsninger i 
enn NS 9415

Der henvisningene er erstattet av krav
- I størst mulig grad stilt krav som er harmonisert 
med NS 9415
- Henvisninger i veileder

Øvrige harmoniseringer med NS 9415
- Definisjoner
- Begrep



NYTEK22 – Status for forskriftsarbeidet

Høringsfrist for NYTEK22 var 13. juli 2021
19 interessenter + 4 av våre regioner har sendt 

høringsuttalelser

Rundt ulike 200 innspill totalt

Behandling av høringsinnspill (pågår)
Gjentakende innspill: 

- gjeninnføring av akkreditert forankringsanalyse

- justeringer av foreslått anleggssertifikatordning

Forventes å være ferdig med behandling senest i 

oktober 2021

Fastsettelse etter behandling av innspill
Gjøres av Nærings- og Fiskeridepartementet



NYTEK22 - Foreslått overgangsordning

•Den foreslåtte overgangsordningen varer i ett 
år fra forskriftens ikrafttredelse.

• I perioden overgangsordningen gjelder kan 
man velge mellom å følge kravene i den nye 
forskriften eller kravene i NYTEK-forskriften.

•Produktsertifikat, hovedkomponentbevis og 
anleggssertifikat utstedt før 
overgangsordning utløper vil være gyldige 
med sine begrensninger også etter at 
overgangsordningen er utløpt.

•Se foreslått forskrift og høringsnotat for mer 
informasjon:
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokument
er/Hoeringer/horing-av-forslag-om-krav-til-
teknisk-standard-for-akvakulturanlegg-for-
fisk-i-sjo-innsjo-og-vassdrag-nytek22

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Hoeringer/horing-av-forslag-om-krav-til-teknisk-standard-for-akvakulturanlegg-for-fisk-i-sjo-innsjo-og-vassdrag-nytek22


Hvordan forholde seg til NS 9415:2021

•Så lenge NYTEK-forskriften fremdeles er 

gjeldende trenger man ikke NS-9415:2021.

•Når NYTEK22 trer i kraft vil man måtte 

forholde seg til NS-9415:2021.

•Selv om man ikke må følge NS-9415:2021 

i ny forskrift, så må man likevel 

dokumentere at løsningen man velger er 

like sikker eller sikrere enn NS-9415:2021.

•Man kommer derfor til å trenge NS-

9415:2021 dersom man er omfattet av 

virkeområdet i NYTEK22.



Takk for meg


