
Sertifisering av utlegger, er dette fremtiden?



Seløy Sjøfarm AS 

• Tre administrativt ansatte
• Daglig leder

• Økonomiansvarlig 

• Potet med IK/HMS ansvar

• Med andre ord to generalister og en spesialist

• Seløy Sjøfarm AS har relativt små administrative muskler.



Hvordan håndterer vi administrativt 
muskelsvinn
• Gode leverandører

• Tette relasjoner med kompetanseleverandører

• I tillegg har vi tilrettelagt for et kontorfellesskap på landbasen som 
omfatter blant annet:
• Avlusingsselskap

• Servicebåtselskap 

• Fou aktivitet 

• Disse tiltakene bidrar til å utligne noen av ulempene med å være en 
liten aktør.



Behov for god dokumentasjon er viktig

• Ved etablering av nye lokaliteter er det avgjørende at alle deler av 
prosessen kvalitetssikres.
• Lokalitetsundersøkelse

• Fortøyningsanalyse 

• Prosjektdokument 

• Etc.

• Det er i dag krav til sertifikat på alle sentrale komponenter i anlegget.

• …bortsett fra montasje



Vil vi ha mer krav til dokumentasjon?

• En utfordring for oss har tidligere vært at mottatt dokumentasjon på 
utlegging ikke har vært i tråd med forventningene til 
sertifiseringsorgan.

• Det er unødvendig for oppdretter å bruke tid på å fremskaffe ekstra 
dokumentasjon på en godt utført jobb.

• I 2018 ble Herøy Servicebåt AS sertifisert gjennom den frivillige 
sertifiseringsordningen. 

• Erfaringene våre som kunde er at jobben som gjøres er like god, men 
dokumentasjonen har forbedret seg vesentlig.



Må vi stille krav til sertifisering av utlegger?

• Det meste i bransjen standardiseres og underlegges kontroll.

• Montasje skal skje i henhold til brukerhåndbok.

• Det er svært få useriøse aktører i servicebåtnæringen.

• Etter det vi har kjennskap til er det ikke et stort problem at 
komponenter monteres feil og at dette fører til havari/rømming.



Våre tanker og erfaringer

«Vi opplever det som en trygghet at dokumentasjonen som 
leveres er i et kjent format for sertifiseringsorgan, offentlige 
myndigheter og oss som oppdretter»



Om sertifisering av utlegger er absolutt nødvendig får andre 
svare på, men for oss har erfaringene så langt vært svært 

positive.

Takk for oppmerksomheten.


