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SinkabergHansen AS

Hele verdikjeden, fra smolt til 

foredlet produkt. 

Totalt ca. 225 ansatte
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Bakgrunn

§ 1.Formål: Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg 

gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.

Kap 1 Omfang: Hensikten er å redusere risikoen for rømming 

som følge av teknisk svikt og feilbruk av flytende oppdrettsanlegg
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Hva er status i dag?

- Følgende finner jeg på nettsiden til Fdir

vedrørende rømming:

- «Nina» ga rømminger med grunnlag i 

fortøyningsfeil. 

- Drabbing av anker

- Brudd i kjetting

- Hanefotkjetting

- Resten går i grunn på operasjoner, drift og 

vedlikehold.
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Klokkeklare definisjoner som ikke kan misforstås

- Halvmaske og helmaske
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Brukerhåndbok

- Fdir krever at vi skal til enhver tid drifte og vedlikeholde utstyret vårt i henhold til siste 

versjon av brukerhåndboken.

- Dette må endres. Det må være produsentens ansvar å sende ut ny brukerhåndbok 

slik resten av verden operer. 
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Miljølaster

- Rømminger siden 2015 har sjelden eller aldri skyldtes brudd i fortøyning som følge av 

overbelastning.

- Dette tyder på at dagens metoder for å definere dimensjonerende miljølaster er 

gode nok.

- Oceanografene og til tider Fdir mener noe annet og har et sterkt ønske om å øke 

måleperioden for strøm.

- Mye enklere å sette en «rett» 50 års verdi med en mnd måling for Nord-Norge 

enn Vestlandet pga tidevannsforskjellen hevder Multiconsult i sitt paper

presentert på OMAE 2018.

Er det nødvendig å endre noe?
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Oppsummering / Forventninger til revidert NS9415:2009

• Dimensjonerende strøm må bestemmes med å måle gjennomsnitt over minst 10 min

• Fokus til de som måler dimensjonerende strøm MÅ være dimensjonering.

• Konkrete krav til oppsett av målere

• Strøm må oppgis i sektorer på minst 10 grader

• Det må åpnes for å reduksjon av oppskaleringsfaktorer ved kortere målinger enn 1 år. 

• Dagens standard er egentlig bra vedrørende måling av strøm, men den må 

følges!

Dette presenterte jeg i fjor!
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Notposer

- Konkrete krav til dimensjonering 

- Regelverket er bra. Bortimot eneste plass i standarden hvor erfaring har overstyrt 

konsulentbransjen.

- Viktig at grunntanken bak tabellene blir med videre med nye design

- Blir noten dimensjonert uten å ta hensyn til hvordan vi bruker noten kan det fort gå 

feil

- Levetid not. Når er den for dårlig?

- Kun bruddstyrke til lin som er målbart

- Hva skjer når 157m har blitt til 154m?

- Tau?

- Halvmaske / omfar / soliditet

- Til slutt. MAGEBÅND. Ferbainna mainnskit sier røkterne.
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Notposer
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Notposer
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Flytekrager

- Hva betyr dimensjonerende levetid?

- Innfesting av ekstrautstyr. Hvor går grensen?
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Fortøyning

- Stor forskjell på analysene som kommer fra de 

ulike organene

- Dimensjonering av bøyer, blir ofte for store

- Ankerkjetting=ikke slepekjetting!

- Dimensjonering av anker og prøvebelastning?

- Materialfaktor tau. Faktoren skal ta høyde for hva?

- Trenger vi en restkapasitet på 60 tonn når 

maks last funne i analysen er 30 tonn?

- Kan faktoren diffrensieres

- Snart må vi ha fortøyning til fortøyningen 

sier gutta på båtene. 
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Ekstrautstyr

- De kommer med brukerhåndbøker, men det er mye rart.
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Anleggssertifikat
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Fdir, NYTEK og NS9415

- Fdir MÅ være delaktig i 

standardiseringsarbeidet

- Det er avgjørende at Fdir sine inspektører har god kontroll på hvem som skal følge med hva

- Opplever enda at Fdir overprøver standarden

- Fdir har siden NS9415:2009 ble gjeldende vært nødt til å konkretisere hvordan de tolker 

standarden
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Takk for oppmerksomheten!

Vår fabrikk og hovedkontor på Marøya i Nærøy kommune


