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Reglugerð um fiskeldi - Búnaðarstaðall

 Íslensk reglugerð nr. 1170/2015, um fiskeldi. Íslenskur
sjókvíaeldisbúnaður uppfylli skilyrði í norskum staðli, NS-
9415:2009. 

 NS 9415:2009. Fjallar m.a. um hvaða ferli og hvaða forsendur
þurfa að liggja fyrir áður en stöðvarskírteini er útgefið. 

 Aðkoma faggildrar skoðunarstofu og krafa um vöruvottorð og 
handbækur
 Staðarúttekt
 Matsgreining festinga
 Stöðvarskírteini

http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/1170-2015
https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=402400


Verkefnið. Draga úr tjóni á 
sjókvíum og slysasleppingum

 Utanaðkomandi ástæður (Ekstern årsak) s.s. árekstur við
báta og árásir rándýra = 13 705 stk – 13 %

 Óhöpp tengd rekstri sjókíva (Operasjonell årsak) s.s. 
meðhöndlun á nót, botnhringjum/lóðum skrúfur í nót
o.fl. = 58 911 stk- 37 %

 Búnaður gefur sig (Strukturell årsak) = 99 738 stk – 21 %



Sjókvíar

• Rammafestingar
• Akkerislínur
• Belgir með keðjum
• Hanafætur
• Rammi

• Hringir
• Nætur



Stöðvarskírteini
Skoðun á 
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búnaði
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festingaStaðarúttekt

Staðarúttekt að stöðvarskírteini



Staðarúttekt

Hráefnið við útreikninga á umhverfisálagi á sjókvíar

• Straumar (m.a. 10 og 50 ára endurkomutími)

• Öldufar (50 ára endurkomutími)
• Hafalda
• Vindalda
• Samspilsþættir, öldur vegna skipaferða

• Ísingarhætta, hafís

• Botngerð og dýpi

• Upplýsingar um vindafar

• Gerð af faggildri skoðunarstofu



Matsgreining festinga
Skilgreindar kröfur sem gerðar eru til festinga í samræmi 
við NS 9415:2009 (faggildur aðili framkvæmir)

• Staðarúttekt lögð til grundvallar útreikninga og búnaður
(hringir/nætur)

• «Burðarþols og byggingateikningar» sjókvíaeldisstöðvar
með lýsingum og teikningum

• Skilgreindur lágmarks burðarstyrkur allra íhluta festinga

• Lýsing á gerð búnaðar, samsetningu búnaðar og 
staðsetningu sjókvíaeldisstöðvar



Útsetning á stöð og ROV skoðun

Útsetningarskýrsla, ROV – skýrsla, uppfærð matsgreining

• Búnaður keyptur sem uppfyllir kröfur sbr. staðarúttekt og 
matsgreiningu festinga

• Meginíhlutum; flotkragi, netpoki, flekar og íhlutir festinga 
skulu fylgja handbækur og vöruvottorð (útgefin af 
faggildri skoðunarstofu sbr. NS 9415:2009)

• Útsetningarskýrsla festinga: Hver, hvað, hvar og togþol 
fyrir öll akkeri. Ef frávik frá matsgreiningu þá tilgreina.

• Skoðunarskýrsla. Festingar skoðaðar með
neðansjávarmyndavél og staðsetning akkera ákvörðuð. 
Niðurstöður og myndefni. Öll frávik tilgreind.

• Matsgreining festinga uppfærð í samræmi við útlagða
stöð



Stöðvarskírteini
Gefið út af faggildri skoðunarstofu. Reglugerð 1170 gr. 25 til 29

Gögn þurfa að liggja 
fyrir

Vöruvottorð, handbækur, 
matsgreining og skýrslur

Skoðun á 
sjókvíaeldisstöð

- Búnaður í lagi og settur 
upp í samræmi við 

handbækur
- Búnaður uppfylli skilyrði 

varðandi umhverfisálag

Gildir í 5 ár
Ef breytingar eru gerðar á 

stöðinni eða nýr búnaður tekin 
í notkun sem ekki tiltekin í 

skírteini þá þarf að uppfæra 
skírteini. 



Akvaplan-niva útibú á Íslandi

• Staðarúttektir og stöðvarskírteini

• Straummælingar

• Strauma- og öldufarslíkön

• Umhverfisvöktun

• Staðarval

• Rannsóknaþjónusta

Faggild þjónusta við fiskeldi



Takk fyrir mig. 

Akralind 4 
210 Kópavogur
sgu@akvaplan.niva.no
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