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Bergen, 29.12.1992

AK/EWS

FORSKRIFT OM GODKJENNING AV SERflFISERINGSSELSKAP.

Fastsatt av Fiskeridepartementet den 18. desember 1992 i medhold av§§ 13 og
14a i lov av 14. Juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for godkjennelse av firma (serttfisertngsselskap) som nevnt i
oppdrettslovens § l 4a og som skal forestå utstedelse av anleggssertifikat og
dugeltghetsbevis.

§ 2. Godkjenningsinstans

Sertlftsertngsselskap som tilfredstiller forskriftenes krav godkjennes av
Fiskeridirektøren.

§ 3 . Vilkår for godkjenning

a. Serttfisertngsregelverk
Sertiftsertngsselskapet skal disponere et regelverk som gjelder aller typer
flytende oppdrettsanlegg og som dekker anleggssertiftkat og/ eller
dugeltghetsbevts av alle klasser. For regelverket skal Sertiftsertngsmal av 4.
Juni 1992 legges tJl grunn.
b. Kompetanse
Sertiftsertngsselskapet skal inneha den nødvendige kompetanse tJl en
forsvarlig forvaltning og videreutvikling av sertifiseringsregelverket.
Sertiftseringsselskapet bør være akkreditert for sertifisering av
kvalltets~•la1.ngssystemer av Norsk Akkreditering eller likeverdig institusjon.
Sertiftsertngsselskapet må fremstå som faglig og økonomisk solid og bør ha
internasjonal anseelse.
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c. Gebyr
.
Ved søknad om godkjennelse skal der betales et gebyr til statskassen f
samsvar med bestemmelsene i Forskrift om innkreving av gebyr for
behandling av søknader i forbindelse med oppdrettsvirksomhet av 5. august
1988 med senere endringer.
d. Utfyllende bestemmelser
Fiskeridirektøren kan gi utfyllende bestemmelser.

§ 4. Søknad

Søknad etter denne forskrift sendes Fiskeridirektøren vedlagt den nødvendige
dokumentasjon. Søknad og vedlegg skal være i to eksemplarer. Dette gjelder også
for eventuell tilleggsdokumentasjon.

§ 5. Avtale

Fiskeridirektøren inngår separat avtale med godkjent Sertifiseringsselskap.
Denne skal være inngått før Sertifiseringsselskapet kan utføre oppdrag med
utstedelse av anleggssertifikat og/eller dugelighetsbevis.

§ 6. Tiibaketrekking

Fiskeridirektøren kan trekke godkjenningen av Sertlfisertngsselskapet
tilbake dersom selskapet ikke lenger anses å tilfredsstille vilkårene som
ligger til grunn for godkjenningen.

§ 7. Unntak

Fiskeridirektøren kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.
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