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1 ORIENTERING 
1.1 Forord 
ISO (Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) er et verdensomspennende forbund av nasjonale 
standardiseringsorganer (ISO-medlemsorganer).  
Standarden som er brukt ved utarbeidelse av dette dokumentet, er ISO 14001:2015. Dette dokumentet er utarbeidet i samsvar 
med reglene som er gitt i ISO/IEC-direktivene, del 2 (se www.iso.org/directives).  
 

Det er viktig å merke seg at noen av elementene i dette dokumentet kan være underlagt patentrettigheter. ISO skal ikke holdes 
ansvarlig for å identifisere noen av eller alle disse patentrettighetene. Detaljer om eventuelle patentrettigheter identifisert under 
utarbeidelsen av Kvidul KLS, er angitt under punktet Orientering i dette dokumentet (se www.iso.org/patents).  
 

1.2 Generelt 
Etablering, innføring og bruk av Kvidul KLS, der MLS (basert på krav ISO 14001:2015) er en del av KLS, er en av Kvidul’s 
strategiske beslutninger som vil hjelpe oss å forbedre vår samlede prestasjon og sørge for et solid grunnlag for initiativer til 
bærekraftig utvikling. Vi vil ha følgende fordeler ved å benytte MLS: 

• evne til å levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter; 

• bedre muligheter til å øke kundetilfredshet; 

• ta hensyn til risikoer og muligheter som angår organisasjonens kontekst og mål; 

• utvikle en organisasjon som har evne til a vise samsvar med bestemte krav i MLS 
 

1.3 Kvidul prinsipper for kvalitetsledelse 
KUNDEFOKUS – LEDERSKAP - MENNESKERS ENGASJEMENT – PROSESSTANKEGANG – FORBEDRING - BEVISBASERT 
BESLUTNINGSTAKING - RELASJONSLEDELSE 
 

1.4 Prosesstankegang 
ISO 9000 prosessledelse, basert på PUKK-syklusen, og implementering av KLS med digitale prosesser, kontinuerlig forbedring 
av kompetanse og ferdigheter i alle deler av organisasjonen, er basis for Kvidul KLS: 

 
Illustrasjon 1.4 - 1: Skjematisk fremstilling av elementene i en enkelt prosess 
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               Illustrasjon 1.4 - 2: Fremstilling av strukturen til ISO 9001:2015 - PUKK-syklusen 

 
PUKK-syklusen kan kort beskrives som følger: 

• Planlegg:   fastsett malene for systemet og dets prosesser, og ressursene som er nødvendige for  
   å levere resultater i henhold til kundenes krav og organisasjonens policyer, og  
   identifisere og ta hensyn til risikoer og muligheter;  

• Utfør:   implementere prosessene som var planlagt;  

• Kontroller:  overvåk og (der det er aktuelt) mål prosessene og de resulterende produktene og  
   tjenestene mot policyer, mål, krav og planlagte aktiviteter, og rapporter resultatene;  

• Korriger:   iverksette tiltak for forbedring, når nødvendig. 
 
 

1.5 Risikobasert tilnærming 
Risikobasert tilnærming er grunnleggende for å oppnå et virkningsfullt ledelsessystem for kvalitet. Begrepet 
risikobasert tilnærming skal fjerne mulige avvik, ved å analysere alle avvik som oppstår, og å treffe tiltak som er 
tilpasset avviket, for å hindre gjentakelse. Kvidul skal planlegge og iverksette tiltak for å ta hensyn til risikoer og 
muligheter. Ved å ta hensyn til både risikoer og muligheter dannes et grunnlag for å øke virkningen av MLS, å 
oppnå bedre resultater, og å hindre negative virkninger.  
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2 NORMATIVE REFERANSER 
Kilde: ISO 9001:2015 

Normative referanser Det refereres i ISO 9001:2015 normativt til hele eller deler av ISO 9000:2015. ISO 9000:2015 er nødvendig for 
anvendelsen av ISO 9001:2015. NS-EN ISO 9000:2015, Ledelsessystemer for kvalitet- Grunntrekk og terminologi 

Termer og definisjoner For ISO 9001:2015 gjelder termene og definisjonene i NS-EN ISO 9000:2015. 

 

2.1 IK-Akvakultur FOR-2004-03-19-537 
Akvakulturanlegg Enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon som drives av et akvakultur-foretak der 

akvakulturdyr oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner der ville akvatiske 
dyr høstet eller fanget med tanke på konsum, holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. 
Med akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak, ideelt eller i Kvidul, som utøver en 
hvilken som helst virksomhet i forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr 

Akvakulturdyr Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som 
kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg 

Akvakultur- 
lovgivningen 

De lovene som er nevnt i § 2 og forskrifter fastsatt med hjemmel i disse 

Internkontroll Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i samsvar med akvakulturlovgivningen 

Slakteri- og tilvirknings-
anlegg 

Virksomhet hvor det foregår slakting eller tilvirkning av akvatiske dyr fra akvakultur-anlegg 

Transportør enhver fysisk eller juridisk person som transporterer akvakulturdyr for egen eller tredjemanns regning. 

 

2.2 NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk 
Følgende refererte dokumenter er nødvendige for bruk av dette dokumentet. For daterte referanser gjelder bare den utgaven 
som det er vist til. For udaterte referanser gjelder siste utgaven av det refererte dokumentet (innbefattet endringer).  
 

NS 416-1 Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP)- Del 1: Sertifisering 

NS 416-2 Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) - Del 2: Opplæringsplan 
NS 3420-1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner- Del 1: Fellesbestemmelser  

NS 3420-U Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner- Del U: Rør- og sanitærinstallasjoner 

NS 5814 Krav til risikovurderinger 
NS-EN 805 Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger  

NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner- Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner  

NS-EN 1090-3 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner- Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner 

NS-EN 1295-1 , Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold - Del 1: Generelle krav  

NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner 
NS-EN 1991-1-1, Eurokode 1 Laster på konstruksjoner- Del 1-1: Allmenne laster- Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger  
NS-EN 1992-1-1, Eurokode 2 Prosjektering av betongkonstruksjoner- Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger  
NS-EN 1993-1-1, Eurokode 3 Prosjektering av stå/konstruksjoner- Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger  
NS-EN 1997-1, Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler 
NS-EN 1998-1, Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler 

for bygninger 
NS-EN 1999-1-1, Eurokode 9 Prosjektering av aluminiums-konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler  

NS-EN 12201-1 Rørledninger av plast for vannforsyning og for avløp under trykk- Polyetylen (PE) -Del 1: Generelt 

NS-EN 12201-2 Rørledninger av plast for vannforsyning og for avløp under trykk - Polyetylen (PE) - Del 2: Rør  

NS-EN 12201-3 Rørledninger av plast for vannforsyning og for avløp under trykk - Polyetylen (PE) -Del 3: Rørdeler 

NS-EN 13121-3 Herdeplasttanker og beholdere til bruk over bakken - Del 3: Konstruksjon og faglig utførelse 

NS-EN 13173 Katodisk beskyttelse av flytende stålkonstruksjoner til havs 

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner 

NS-EN ISO 3994 Plastslanger- Slanger av termoplast med spira/forsterket termoplast for suging og utslipp av vandige 
materialer- Spesifikasjon (ISO 3994:2007)  

NS-ENV 1046 Rørledninger og kabelrør/varerør av plast - Systemer utenfor bygningen for føring av vann eller avløp - 
Veiledning for installering over og under grunnen 

NS-EN ISO 12944-2 Maling og lakk- korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malings-systemer- Del 2: 
Klassifisering av miljøet (ISO 12944-2:1998)  

NS-EN ISO 12944-3 Maling og lakk- korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malings-systemer- Del 3: 
Vurdering av utforming (ISO 12944-3:1998) 

 
,  
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3 TERMER, DEFINISJONER, AKRONYMER 
3.1 ISO 14001:2015 

3.1 Termer knyttet til organisasjon og lederskap 

3.1.1 - Ledelsessystem 
sett av beslektede eller samvirkende elementer i en organisasjon (3.1.4) for å etablere policy og må/  
(3.2.5) og prosesser (3.3.5) for å oppnå disse målene 

3.1.2 – Ledelsessystem for 
miljø 

del av ledelsessystemet (3.1.1) som brukes til å styre miljøaspekter (3.2.2), oppfylle samsvarsforpliktelser (3.2.9) og ta 
hensyn til risikoer og muligheter (3.2.11) 

3.1.3 – Miljøpolicy 
intensjoner og retning for en organisasjon (3.1.4) knyttet til miljøprestasjon (3.4.11) slik den øverste ledelsen (3.1.5) 
formelt uttrykker den 

3.1.4 - Organisasjon 
person eller gruppe av mennesker som har egne funksjoner med ansvar, myndighet og relasjoner for å oppnå 
organisasjonens må/ (3.2.5) 

3.1.5 – Øverste ledelse person eller gruppe mennesker som rettleder og styrer en organisasjon (3.1.4) på øverste nivå 

3.1.6 - Interessepart 
person eller organisasjon (3.1.4) som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatte seg selv som påvirket av en beslutning eller 
aktivitet 

3.2 Termer knyttet til planlegging 

3.2.1 - Miljø 
omgivelsene for en organisasjons (3.1.4) virksomhet, inkludert luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, 
mennesker, og deres innbyrdes forbindelse 

3.2.2 - Miljøaspekt element av en organisasjons (3.1.4) aktiviteter eller produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet (3.2.1) 

3.2.3 - Miljøforhold tilstand eller egenskap ved miljøet (3.2.1) slik den er bestemt på et visst tidspunkt 

3.2.4 - Miljøpåvirkning 
endring i miljøet (3.2.1), uansett om den er ugunstig eller gunstig, som helt eller delvis er et resultat av en organisasjons 
(3.1.4) miljøaspekter (3.2.2) 

3.2.5 - Mål resultat som skal oppnås 

3.2.6 – Miljømål mål (3.2.5) fastsatt av organisasjonen (3.1.4) i samsvar med dens miljøpolicy (3.1.3) 

3.2.7 – Forebygging av 
forurensning 

bruk av prosesser (3.3.5), praksis, teknikker, materialer, produkter, tjenester eller energi for å hindre, redusere eller kontrollere (hver for seg 
eller i kombinasjon) dannelsen eller utslippet av enhver type forurensning eller avfall, med det som formål å redusere uønskede 
miljøpåvirkninger (3.2.4) 

3.2.8 - Krav behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk 

3.2.9 – Samfunnsforpliktelse 
lovfestet krav (3.2.8) som en organisasjon (3.1.4) skal oppfylle, og andre krav som en organisasjon skal oppfylle eller velger å 
oppfylle 

3.2.10 - Risiko virkning av usikkerhet 

3.2.11 – Risikoer og muligheter mulige ugunstige virkninger (trusler) og potensielle gunstige virkninger (muligheter) 

3.3 Termer knyttet til støtte og drift 

3.3.1 – Kompetanse evne til å bruke kunnskaper og ferdigheter for å oppnå tiltenkte resultater 

3.3.2 – Dokumentert 
dokumentasjon informasjon som det kreves at en organisasjon (3.1.4) styrer og vedlikeholder, og mediet den er lagret på 

3.3.3 - Livsløp 
stadier i et produktsystem (eller tjenestesystem) som følger etter hverandre og er sammenkjedet, fra anskaffelse av 
råmateriale eller framskaffelse fra naturressurser til den endelige avhendingen 

3.3.4 - Utkontrahere lage en ordning der en ekstern organisasjon (3.1.4) utfører deler av en organisasjons funksjon eller prosess (3.3.5) 

3.3.5 – Prosess samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer inngangsfaktorer til utgangsfaktorer 

3.4 Termer knyttet til prestasjonsevaluering og forbedring 

3.4.1 – Revisjon 
systematisk, uavhengig og dokumentert prosess (3.3.5) for å framskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å 
bestemme i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt 

3.4.2 – Samsvar oppfyllelse av et krav (3.2.8) 

3.4.3 – Avvik manglende oppfyllelse av et krav (3.2.8) 

3.4.4 – Korrigerende tiltak tiltak for å fjerne årsaken til et avvik (3.4.3) og hindre at det gjentas 

3.4.5 – Kontinuerlig 
forbedring 

gjentatt aktivitet for å bedre prestasjonen (3.4.10) 

3.4.6 – Virkning i hvilket omfang planlagte aktiviteter blir gjennomført og planlagte resultater oppnås 

3.4.7 – Indikator målbar framstilling av tilstanden eller statusen for drift, styring eller betingelser [KILDE: NS-EN ISO 14031:2013, 3.15] 

3.4.8 – Overvåking det å bestemme statusen til et system, en prosess (3.3.5) eller en aktivitet 

3.4.9 – Måling prosess (3.3.5) for å bestemme en verdi 

3.4.10 – Prestasjon målbart resultat 

3.4.11 - Miljøprestasjon prestasjon (3.4.10) knyttet til styring av miljøaspekter (3.2.2) 
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3.2 ISO 9000:2015 
3.1 Termer knyttet til person eller mennesker 

3.1.1 - Øverste ledelse person eller gruppe mennesker som rettleder og styrer en organisasjon (3.2.1) på øverste nivå 

3.1.2 - konsulent for 
ledelsessystem for kvalitet 

person som bistår en organisasjon (3.2.1) i realisering av et ledelsessystem for kvalitet (3.4.3) ved å gi råd eller 
informasjon (3.8.2) 

3.1.3 – Involvering det a ta del i en aktivitet, hendelse eller situasjon 

3.1.4 - Engasjement involvering (3.1.3) i og bidrag til aktiviteter for a oppnå delte mål (3. 7 .1) 

3.1.5 – konfigurasjonsmyndighet 
Disponerende myndighet 

person eller gruppe av mennesker som har fatt tildelt ansvar og myndighet for å ta beslutninger om konfigurasjon (3.10.6) 

3.1.6 - tvisteløser <kundetilfredshet> enkeltperson utpekt av en DRP-leverand0r (3.2.7) til å bistå partene i å løse en tvist 

3.2 Termer knyttet til organisasjon 

3.2.1 - Organisasjon 
person eller gruppe av mennesker som har egne funksjoner med ansvar, myndighet og relasjoner for a oppnå 
organisasjonens mål (3.7.1) 

3.2.2 - organisasjonens kontekst 
kombinasjon av interne og eksterne forhold som kan ha en virkning på en organisasjons (3.2.1) tilnærming til å utvikle og 
oppnå sine mål (3. 7 .1) 

3.2.3 - Interessepart 
person eller organisasjon (3.2.1) som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatter seg selv som påvirket av en beslutning 
eller aktivitet 

3.2.4 - Kunde 
person eller organisasjon (3.2.1) som kan motta eller mottar et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) som er beregnet 
for eller påkrevd av denne personen eller organisasjonen 

3.2.5 - Leverandør organisasjon (3.2.1) som leverer et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7 

3.2.6 – Ekstern leverandør leverand0r (3.2.5) som ikke er en del av organisasjonen (3.2.1) 

3.2.7 – DRP-leverandør person eller organisasjon (3.2.1) som leverer og f0rer en prosess (3.4.1) for l0sning av en ekstern tvist (3.9.6) 

3.2.8 - Sammenslutning organisasjon (3.2.1) som består av medlemsorganisasjoner eller personer 

3.2.9 – Metrologisk funksjon funksjonell enhet med administrativt og teknisk ansvar for å definere og implementere ledelsessystemet for måling (3.5. 7) 

3.3 Termer knyttet til aktivitet 

3.3.1 – Forbedring aktivitet for å forbedre prestasjon (3.7.8) 

3.3.2 – Kontinuerlig forbedring gjentatt aktivitet for å forbedre prestasjon (3.8.7) 

3.3.3 - Ledelse koordinerte aktiviteter for å rettlede og styre en organisasjon (3.2.1) 

3.3.4 - Kvalitetsledelse Ledelse (3.3.3) når det gjelder kvalitet (3.6.2) 

3.3.5 – Kvalitetsplanlegging 
del av kvalitetsledelse, (3.3.4) med søkelys på å fastlegge kvalitetsmål (3.7.2) og fastsette nødvendige prosesser (3.4.1) for 
driften og de tilhørende ressursene for å oppfylle kvalitetsmålene 

3.3.6 – Kvalitetssikring del av kvalitetsledelse, (3.3.4) med søkelys på å skaffe tiltro til at krav til kvalitet (3.6.5) vii bli oppfylt 

3.3.7 – Kvalitetskontroll del av kvalitetsledelse, (3.3.4) med søkelys på å oppfylle krav til kvalitet (3.6.5) 

3.3.8 – Kvalitetsforbedring del av kvalitetsledelse, (3.3.4) med søkelys på å øke evnen til å oppfylle krav til kvalitet (3.6.5) 

3.3.9 – Konfigurasjonsstyring koordinerte aktiviteter for å rettlede og styre konfigurasjon (3.10.6) 

3.3.10 - Endringskontroll aktiviteter for å kontrollere utgangsfaktor (3.7.5) etter formell godkjenning av dens informasjon om produktkonfigurasjon (3.6.8) 

3.3.11 - Aktivitet minste identifiserte enhet av arbeid i et prosjekt (3.4.2) 

3.3.12 - Prosjektledelse 
planlegging, organisering, overvåking (3.11.3), regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt (3.4.2) og 
motiveringen av alle de som er involvert i det for å oppnå prosjektmålene 

3.3.13 - Konfigurasjonsobjekt objekt (3.6.1) innenfor en konfigurasjon (3.10.6) som tilfredsstiller en sluttbruksfunksjon 

3.4 Termer knyttet til prosess 

3.4.1 – Prosess samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som bruker inngangsfaktorer til å levere et tiltenkt resultat 

3.4.2 – Prosjekt 
entydig prosess (3.4.1) som består av en samling koordinerte og styrte aktiviteter med start- og ferdigdato, og som gjennomføres for å oppnå 
et mål (3.7.1) som stemmer overens med spesifikke krav (3.6.4), inklusive begrensninger i tid, kostnader og ressurser 

3.4.3 – Realisering av 
ledelsessystem for kvalitet 

prosess (3.4.1) for å etablere, dokumentere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et ledelsessystem for 
kvalitet (3.5.4) 

3.4.4 - Kompetansetilegnelse prosess (3.4.1) for å oppnå kompetanse (3.10.4) 

3.4.5 – Prosedyre angitt framgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess (3.4.1) 

3.4.6 – Utkontrahere lage en ordning der en ekstern organisasjon (3.2.1) utfører deler av en organisasjons funksjon eller prosess (3.4.1) 

3.4.7 – Kontrakt bindende avtale 

3.4.8 – Utforming og utvikling samling av prosesser (3.4.1) som omformer krav (3.6.4) for et objekt (3.6.1) til mer detaljerte krav for dette objektet 
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3.5 Termer knyttet til system 

3.5.1 – System samling av beslektede eller samvirkende elementer 

3.5.2 – Infrastruktur system (3.5.1) bestående av anlegg, utstyr og tjenester (3.7.7) som er nødvendige for å drive en organisasjon (3.2.1) 

3.5.3 – Ledelsessystem 
sett av beslektede eller samvirkende elementer i en organisasjon (3.2.1) for å etablere policyer (3.5.8), mål (3.7.1), og 
prosesser (3.4.1) for å oppnå disse malene 

3.5.4 – Ledelsessystem for kvalitet del av et ledelsessystem (3.5.3) når det gjelder kvalitet (3.6.2) 

3.5.5 – Produksjonsmiljø sett av forhold som arbeid blir utført under 

3.5.6 – Metrologisk bekreftelse 
samling av handlinger som er nødvendige for å forvisse seg om at måleutstyr (3.11.6) er i overensstemmelse med kravene 
(3.6.4) for dets tiltenkte anvendelse 

3.5.7 – Ledelsessystem for måling bindende avtale 

3.5.8 – Policy intensjoner og retning for en organisasjon (3.2.1) slik organisasjonens øverste ledelse (3.1.1) formelt uttrykker den 

3.5.9 - Kvalitetspolicy policy (3.5.8) knyttet til kvalitet (3.6.2) 

3.5.10 - Visjon forventning om hva en organisasjon (3.2.1) ønsker å bli, slik det uttrykkes av øverste ledelse (3.1.1) 

3.5.11 - Oppdrag organisasjonens (3.2.1) eksistensberettigelse slik det uttrykkes av øverste lede/se (3.1.1) 

3.5.12 - Strategi plan for å oppnå et langsiktig eller overordnet mål (3.7.1) 

3.6 Termer knyttet til krav 

3.6.1 – Objekt, enhet, gjenstand alt som er merkbart eller fattbart 

3.6.2 – Kvalitet i hvilken grad en samling av iboende egenskaper (3.10.1) ved et objekt (3.6.1) oppfyller krav (3.6.4) 

3.6.3 – Klasse kategori eller rang som er angitt for forskjellige krav (3.6.4) for et objekt (3.6.1) med samme funksjonelle anvendelse 

3.6.4 – Krav behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk 

3.6.5 – Kvalitetskrav krav (3.6.4) knyttet til kvalitet (3.6.2) 

3.6.6 – Lovfestet krav obligatorisk krav (3.6.4) angitt av et lovgivende organ 

3.6.7 – Forskriftskrav obligatorisk krav (3.6.4) angitt av en myndighet med mandat fra et lovgivende organ 

3.6.8 – informasjon om 
produktkonfigurasjon 

krav (3.6.4) eller annen informasjon om utforming, realisering, verifikasjon (3.8.12), drift av og støtte for et produkt (3. 7 .6) 

3.6.9 - Avvik manglende oppfyllelse av et krav (3.6.4) 

3.6.10 - Feil avvik (3.6.9) som angår en tiltenkt eller spesifisert anvendelse 

3.6.11 - Samsvar oppfyllelse av et krav (3.6.4) 

3.6.12 - Dugelighet 
evne som et objekt (3.6.1) har til å framskaffe en utgangsfaktor (3.7.5) som oppfyller kravene (3.6.4) til denne 
utgangsfaktoren 

3.6.13 - Sporbarhet mulighet til å spore historien, anvendelsen eller lokaliseringen for et objekt (3.6.1) 

3.6.14 - Driftspålitelighet evne til å prestere slik og når det kreves 

3.6.15 - Innovasjon nytt eller endret objekt (3.6.1) som realiserer eller redistribuerer en verdi 

3.7 Termer knyttet til resultat 

3.7.1 – Mål resultat som skal oppnås 

3.7.2 – Kvalitetsmål mål (3.7.1) knyttet til kvalitet (3.6.2) 

3.7.3 – Framgang oppnåelse av et mål (3.7.1) 

3.7.4 – Vedvarende framgang framgang (3.7.3) over et tidsrom 

3.7.5 – utgangsfaktor resultat av en prosess (3.4.1) 

3.7.6 – Produkt 
utgangsfaktor (3.7.5) fra en organisasjon (3.2.1) som kan produseres uten at en transaksjon mellom organisasjonen og 
kunden (3.2.4) finner sted 

3.7.7 – Tjeneste 
utgangsfaktor (3.7.5) fra en organisasjon (3.2.1) der minst en aktivitet nødvendigvis utføres mellom organisasjonen og 
kunden (3.2.4) 

3.7.8 – Prestasjon målbart resultat 

3.7.9 - Risiko virkning av usikkerhet 

3.7.10 - Effektivitet forhold mellom resultatet som er oppnådd og ressursene som er anvendt 

3.7.11 - Virkning i hvilket omfang planlagte aktiviteter blir gjennomført og planlagte resultater oppnås 

3.8 Termer knyttet til data, informasjon og dokument 

3.8.1 – Data fakta om et objekt (3.6.1) 

3.8.2 – Informasjon meningsfulle data (3.8.1) 

3.8.3 – Objektivt bevis data (3.8.1) som understøtter at noe eksisterer eller er sant 

3.8.4 – Informasjonssystem nettverk av kommunikasjonskanaler som brukes i en organisasjon (3.2.1) 

3.8.5 – Dokument informasjon (3.8.2) og mediet den er lagret på 

3.8.6 – Dokumentert informasjon informasjon (3.8.2) som det kreves at en organisasjon (3.2.1) styrer og vedlikeholder, og mediet den er lagret på 

3.8.7 – Spesifikasjon dokument (3.8.5) som angir krav (3.6.4) 

3.8.8 – Kvalitetshåndbok spesifikasjon (3.8.7) for ledelsessystemet for kvalitet (3.5.4) i en organisasjon (3.2.1) 

3.8.9 - Kvalitetsplan spesifikasjon (3.8. 7) av prosedyrer (3.4.5) og tilhørende ressurser som anvendes når og av hvem for et bestemt objekt (3.6.1) 

3.8.10 - Registrering dokument (3.8.5) som angir resultater som er oppnådd, eller skaffer bevis på aktiviteter som er gjennomført 

3.8.11 – Plan for prosjektledelse dokument (3.8.5) som angir hva som er nødvendig for å oppfylle prosjektets (3.4.2) mål (3.7.1) 

3.8.12 - Verifikasjon bekreftelse ved å framskaffe objektivt bevis (3.8.3) på at spesifiserte krav (3.6.4) er oppfylt 

3.8.13 - Validering bekreftelse ved å framskaffe objektivt bevis (3.8.3) på at krav (3.6.4) for en bestemt tiltenkt bruk eller anvendelse er oppfylt 

3.8.14 – Regnskap for 
konfigurasjonsstatus 

formalisert registrering og rapportering av informasjon om produktkonfigurasjon (3.6.8), status for foreslåtte endringer 
og status for implementering av godkjente endringer 

3.8.15 – Bestemt tilfelle 
gjenstand for kvalitetsplan (3.8.9). Denne termen brukes for å unngå gjentakelse av «prosess (3.4.1), produkt (3.7.6), prosjekt (3.4.2) eller 

kontrakt (3.4.7)» i NS-ISO 10005. 
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3.9 Termer knyttet til kunde 

3.9.1 – Tilbakemelding uttalelser, kommentarer eller uttrykk for interesse i et produkt (3.7.6), en tjeneste (3.7.7) eller i prosessen (3.4.1) for klagebehandling 

3.9.2 – Kundetilfredshet kundens (3.2.4) oppfatning av i hvilken grad kundens forventninger er oppfylt 

3.9.3 – Klage 
uttrykk for manglende tilfredshet som gjøres gjeldende overfor en organisasjon (3.2.1) med hensyn til dens produkter (3.7.6) eller tjenester 
(3.7.7), eller selve prosessen (3.4.1) for klagebehandling, der det eksplisitt eller implisitt forventes et svar eller en løsning 

3.9.4 – Kundeservice organisasjonens (3.2.1) samspill med kunden (3.2.4) i løpet av livsløpet til et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) 

3.9.5 – Serviceerklæring for 
kundetilfredshet 

løfter som er gitt til kunder (3.2.4) av en organisasjon (3.2.1) om dens atferd som har til hensikt å styrke kundetilfredshet 
(3.9.2) og tilhørende bestemmelser 

3.9.6 – Tvist 

uenighet med opphav i en klage (3.9.3) som oversendes en DRP-leverandør (3.2.7). Enkelte organisasjoner (3.2.1) tillater sine kunder 

(3.2.4) a uttrykke sin manglende tilfredshet overfor en DRP-leverand0r i f0rste instans. I denne situasjonen blir uttrykket for manglende tilfredshet en klage når den sendes 
organisasjonen for a bli besvart. Klagen blir en tvist hvis den ikke l0ses av organisasjonen uten at DRP-leverand0ren griper inn. Mange organisasjoner foretrekker at deres 
kunder f0rst uttrykker eventuell manglende tilfredshet overfor organisasjonen f0r de benytter tvistel0sning utenfor organisasjonen. 

3.10 Termer knyttet til egenskap 

3.10.1 – Egenskap 

særpreg som gjør det mulig å skjelne. En egenskap kan være iboende eller tildelt, kvalitativ eller kvantitativ. Det er forskjellige former for egenskaper, som 

disse; a) fysiske (for eksempel mekaniske, elektriske, kjemiske eller biologiske egenskaper, b) sensoriske (for eksempel forbundet med lukt, berøring, smak, syn, hørsel), c) 
atferdsmessige (for eksempel vennlighet, ærlighet, sannferdighet, d) tidsmessige (for eksempel punktlighet, pålitelighet, tilgjengelighet, stabilitet, e) ergonomiske (for 
eksempel fysiologisk egenskap, eller som vedrører sikkerhet for mennesker, f) funksjonelle (for eksempel et flys maksimale hastighet). 

3.10.2 – Kvalitetsegenskap iboende egenskap (3.10.1) for et objekt (3.6.1) som angår et krav (3.6.4) 

3.10.3 – Menneskelig faktor egenskap (3.10.1) ved en person som har en innvirkning på et objekt (3.6.1) som vurderes 

3.10.4 – Kompetanse evne til a bruke kunnskaper og ferdigheter for å oppnå tiltenkte resultater 

3.10.5 – Metrologisk egenskap egenskap (3.10.1) som kan innvirke på resultatene av måling (3.11.4) 

3.10.6 – Konfigurasjon 
innbyrdes beslektede funksjonelle og fysiske egenskaper (3.10.1) ved et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) definert i informasjonen om 
produktkonfigurasjon (3.6.8) 

3.10.7 – Basislinje for 
konfigurasjon 

godkjent informasjon om produktkonfigurasjon (3.6.8) som etablerer egenskaper (3.10.1) for et produkt (3.7.6) eller en 
tjeneste (3.7.7) på et tidspunkt som tjener som referanse for aktiviteter i løpet av livsløpet til produktet eller tjenesten 

3.11 Termer knyttet til bestemmelse 
3.11.1 – Bestemmelse aktivitet for å finne en eller flere egenskaper (3.10.1) og deres karakteristiske verdier 

3.11.2 – Gjennomgåelse bestemmelse (3.11.1) av hensiktsmessigheten, tilstrekkeligheten eller virkningen (3.7.11) av et objekt (3.6.1) for å oppnå etablerte mål (3.7.1) 

3.11.3 – Overvåking bestemmelse (3.11.1) av status for et system (3.5.1), en prosess (3.4.1), et produkt (3.7.6), en tjeneste (3.7.7) eller en aktivitet 

3.11.4 – Måling prosess (3.4.1) for å bestemme en verdi 

3.11.5 – Måleprosess samling av handlinger for å bestemme verdien av en størrelse 

3.11.6 – Måleutstyr 
måleinstrument, programvare, målestandard, referansemateriale eller hjelpeapparater, eller kombinasjon av disse, som er nødvendige for å 
utføre en måleprosess (3.11.5) 

3.11.7 – Inspeksjon bestemmelse (3.11.1) av samsvar (3.6.11) med angitte krav (3.6.4) 

3.11.8 – Prøving bestemme/se (3.11.1) i henhold til krav (3.6.4) for en bestemt tiltenkt bruk eller anvendelse 
3.11.9 – Vurdering av framdrift bedømmelse av framdrift som er gjort for å oppnå prosjektets (3.4.2) mål (3.7.1) 

3.12 Termer knyttet til tiltak 
3.12.1 – Forebyggende tiltak tiltak for å fjerne årsaken til et potensielt avvik (3.6.9) eller en annen potensielt uønsket situasjon 

3.12.2 – Korrigerende tiltak tiltak for å fjerne årsaken til et avvik (3.6.9) og hindre at det gjentas 

3.12.3 – Korrigering tiltak for å fjerne et påvist avvik (3.6.9) 

3.12.4 – Omklassifisering 
endring av klassen (3.6.3) for et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) med avvik (3.6.9) for å sørge for at det stemmer 
overens med krav (3.6.4) som er forskjellige fra de opprinnelige 

3.12.5 – Avvikstillatelse tillatelse til å benytte eller frigi (3.12.7) et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) som ikke stemmer overens med spesifiserte krav (3.6.4) 

3.12.6 – Fravikstillatelse tillatelse til å avvike fra de opprinnelig spesifiserte kravene (3.6.4) for et produkt (3. 7.6) eller en tjeneste (3.7.7) før realisering 

3.12.7 – Frigivelse tillatelse til å fortsette til neste trinn i en prosess (3.4.1) eller til neste prosess 

3.12.8 – Omarbeiding tiltak som utføres på et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) med avvik (3.6.9) slik at det vii stemme overens med kravene (3.6.4) 

3.12.9 – Reparasjon tiltak som utføres på et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) med avvik (3.6.9) slik at det kan godkjennes for tiltenkt bruk 

3.12.10 - Skroting tiltak som utføres på et produkt (3.7.6) eller en tjeneste (3.7.7) med avvik (3.6.9) for å utelukke opprinnelig tiltenkt bruk 

3.13 Termer knyttet til revisjon 

3.13.1 – Revisjon 
systematisk, uavhengig og dokumentert prosess (3.4.1) for å framskaffe objektivt bevis (3.8.3) og bedømme det objektivt 
for å bestemme i hvilken grad revisjonskriterier (3.13. 7) er oppfylt 

3.13.2 – Kombinert revisjon revisjon (3.13.1) utført samtidig hos en enkelt revidert part (3.13.12) på to eller flere ledelsessystemer (3.5.3) 

3.13.3 – Felles revisjon revisjon (3.13.1) utført hos en enkelt revidert part (3.13.12) av to eller flere organisasjoner (3.2.1) for revisjon 

3.13.4 – Revisjonsprogram samling av en eller flere revisjoner (3.13.1) som er planlagt for en bestemt tidsperiode og rettet mot en spesiell hensikt 

3.13.5 – Revisjonsomfang utstrekning og grenser for en revisjon (3.13.1 

3.13.6 – Revisjonsplan beskrivelse av aktivitetene og ordningene for en revisjon (3.13.1) 

3.13.7 – Revisjonskriterier samling av policyer (3.5.8), prosedyrer (3.4.5) eller krav (3.6.4) som brukes som en referanse som objektivt bevis (3.8.3) sammenlignes med 

3.13.8 – Revisjonsbevis registreringer, angivelse av faktiske forhold eller annen informasjon som er relevant for revisjonskriteriene (3.13. 7), og som kan verifiseres 

3.13.9 – Revisjonsfunn resultater fra bedømmelsen av innsamlede revisjonsbevis (3.13.8) mot revisjonskriterier (3.13.7) 

3.13.10 - Revisjonskonklusjon resultat av en revisjon (3.13.1) etter vurdering av malene for revisjonen og alle revisjonsfunnene (3.13.9) 
3.13.11 – Oppdragsgiver for revisjon organisasjon (3.2.1) eller person som ber om en revisjon (3.13.1) 

3.13.12 – Revidert part organisasjon (3.2.1) som blir revidert 

3.13.13 - Ledsager person som er oppnevnt av den reviderte parten (3.13.12) for å bistå revisjonslaget (3.13.14) 

3.13.14 – Revisjonslag en eller flere personer som utfører en revisjon (3.13.1), om nødvendig støttet av tekniske eksperter (3.13.16) 

3.13.15 – Revisor person som utfører en revisjon (3.13.1) 

3.13.16 – Teknisk ekspert person som bidrar med spesifikk kunnskap eller ekspertise til revisjonslaget (3.13.14) 

3.13.17 – Observatør person som følger revisjonslaget (3.13.14), men som ikke fungerer som revisor (3.13.15) 
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3.3 NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk 
Ref. kapitel 3 i standarden NS 9416:2013: 
3.1 – Brønnbåt båt for frakt av fisk 

3.2 – dimensjonerende 
brukstid 

den forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller deler av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal 
kunne brukes uten at det skal være nødvendig med omfattende reparasjon. [KILDE: NS-EN 1990:2002+NA:2008, 1.5.2.8] 

3.3 – dimensjonerende 
situasjoner 

samling fysiske betingelser som representerer de virkelige betingelser, der prosjekteringen skal påvise at de aktuelle 
grensetilstandene ikke overskrides i løpet av et bestemt tidsintervall. [KILDE: NS-EN 1990:2002+NA:2008, 1.5.2.2] 

3.4 – død fisk system kombinasjon av innretninger utformet for å fjerne død fisk fra produksjonsenheten 

3.5 – fisk fiskeindivider og rognkorn 

3.6 – hoved-avløps sperre siste fiskesperre på avløp før resipient, uavhengig av om avløpet omfatter hele anlegget eller bare en del av anlegget 

3.7 – komponent del som er relevant for rømming av fisk 

3.8 – konstruksjon 
organisert kombinasjon av konstruksjonsdeler som er sammenføyd og dimensjonert for å bære laster og for å gi tilstrekkelig stivhet  
[KILDE: NS-EN 1990:2002+NA:2008, 1.5.1.6] 

3.9 – landbasert 
akvakulturanlegg 

produksjonsanlegg for akvakultur som er plassert på land  
[KILDE: NS-EN 9417:2012 

3.10 – lastvirkning 
følgene av påvirkninger på konstruksjonen (for eksempel snittkraft, moment, spenning, tøyning, nedbøyning og rotasjon)  
[KILDE: NS-EN 1990:2002+NA:2008, 1.5.3.2] 

3.11 – leveringssystem 
ør og slanger som blir brukt til transport av fisk mellom produksjonsenheter på land eller fra produksjonsenheter over til 
tilkoblingspunkt om bord på brønnbåt eller på bil 

3.12 – oversvømmingssperre sperre som hindrer fisken fra å slippe ut av karet ved oversvømmelse 

3.13 - resipient 
vannforekomst som mottar tilførsel av naturlig og menneskeskapt opprinnelse, [KILDE: NS 9410:2007, 3.16; modifisert - språklig 
justering] 

3.14 – risiko uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket hendelse, [KILDE: NS 5814:2008, 2.5] 

3.15 – rør 
komponent med enhetlig rørdiameter, vanligvis med rett akse, der enden er for eksempel en muffe, en spissende eller en krage  
[KILDE: Basert på NS-EN 805:2000, 3.3.10] 

3.16 – seismisk påvirkning påvirkning forårsaket av jordskjelv 

3.17 – sikret område område på det landbaserte akvakulturanlegget hvor det er iverksatt ekstra sikringstiltak for å hindre at fisk rømmer 

3.18 - slange fleksibelt rør bestående av foring, forsterkning og vanligvis et dekke, [KILDE: Basert på NS-EN ISO 8330:2008, 2.1.57] 

3.19 - utløp 
struktur eller punkt der avløpsvann slippes ut og føres til et renseanlegg for avløpsvann eller til en resipient  
[KILDE: Basert på NS-EN 1085:2007, 1280] 

3.20 - ventil 
komponent som isolerer eller kontrollerer vannføring og trykk, for eksempel stengeventil, kontrollventil, trykkreduksjonsventil, 
lufteventil, tilbakeslagsventil, brannventil/hydrant, [KILDE: NS-EN 805:2000, 3.3.15] 

 

3.4 Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk 
Ref. punkt 4 i FOR-2017-06-19-941: 

a) Avdeling 
del av landbasert akvakulturanlegg, bygget for å produsere fisk, som på bakgrunn av for eksempel funksjon, vannstrøm, 
alder eller tilstand skal forståes som en egen enhet i tilstandsanalyser etter denne forskrift. 

b) Brukerhåndbok 
dokument som beskriver korrekt identifikasjon av deler, transport, lagring, håndtering, montering, grensesnitt, drift av og 
begrensninger til komponenter i akvakulturanlegget, i tillegg til bruk og vedlikehold. 

c) Dimensjonerende brukstid 
den forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller deler av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal 
kunne brukes uten at det skal være nødvendig med omfattende reparasjon. 

d) Innehaver av 
akvakulturtillatelse 

den som er registrert som innehaver av akvakulturtillatelse i akvakulturregisteret etter akvakulturloven § 18. 

e) Komponent 
del som er relevant for rømming av fisk, for eksempel kar, sil, rør, slange, død fisk system, hoved avløpssperre, 
alarmsystem, oversvømmingssperre og leverings- og fortøyningssystem. 

f) Kar Separat beholder som benyttes til produksjon av fisk. 

g) Landbasert 
akvakulturanlegg 

produksjonsanlegg for akvakultur med fisk som er plassert på land.  

5/25/2020 Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-
941 3/10 

h) Leverandør av komponent 
enhver som selger, leier ut eller på annen måte leverer komponenter, enten enkeltvis eller som en helhet, til 
akvakulturnæringen. 

‘i) Leveringssystem 
slanger og rørsystemer fra et sikret område på det landbaserte akvakulturanlegget for fisk frem til mottak i brønnbåt, bil 
eller liknende. 

j) Produktsertifikat 
sertifikat som angir at produktet er i samsvar med nasjonal eller internasjonal standard eller annen teknisk spesifikasjon, 
og at produksjonen er underlagt løpende kvalitetskontroll. 

k) Prosjekterende foretak 
bygningskyndig foretak som utformer, dimensjonerer og planlegger (prosjekterer) landbaserte akvakulturanlegg for fisk 
etter denne forskrift. 

l) Prosjektering utforming, dimensjonering og planlegging av utførelse.  

m) Referansenivå 
en beskrivelse av ønsket tilstand for et byggverk, en bygningsdel eller et objekt. Dersom en tilstand er dårligere enn 
referansenivået, regnes det som et avvik. 

n) Rømmingsteknisk rapport en sammenstilling av dokumenter som angir et landbasert akvakulturanlegg for fisk sin rømmingstekniske tilstand. 

o) Tilstandsgrad (TG) uttrykk for tilstanden en komponent har i forhold til referansenivået. 

p) Utførende foretak bygningskyndig foretak som forestår oppføring, tilbygg og/eller påbygg av landbaserte akvakulturanlegg for fisk. 

q) Vedlikeholdsplan 
et strukturert og dokumentert sett med oppgaver som omfatter aktivitetene, prosedyrene, ressursene og tidsforbruket 
som kreves for å utføre vedlikehold. 

r) Vedlikehold 
kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til 
hensikt å bevare den i eller tilbakeføre den til en tilstand der den kan oppfylle nødvendige funksjonskrav. 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-941%203/10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-941%203/10
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3.5 Kvidul IK kvalitetledelsessystem KLS   
AKL Akvakulturloven Akvakulturloven LOV-2005-06-17-79 

AM Arkiv Matrix / arkiv mal  

AML Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-62 

BGB Beredskapsgruppe Brennholmen  

CEO Konsernleder KK Chief Executive Officer – Kvidul konsern 

CFO Finansdirektør KK Chief Financial Officer – Kvidul konsern 

COO Drift og Utviklingsdirektør (KK) Chief Operating Officer – Kvidul konsern 

DKP Direktør forretningsområde PROSJEKTER  

DKA Direktør forretningsområde AQUA  

DKO Direktør forretningsområde OPERASDJONER  

DKE Direktør forretningsområde ENERGI  

HMSS Helse- miljø- sikkerhetssystem  

HSS Helse- & Sikkerhetssystem  

MKK Miljøkonsekvensanalyser  

ID Internt dokument Et dokument med intern opprinnelse for effektiv drift av kvalitetsprosessene 

IK Internkontroll Iht IK-Akvakultur FOR-2004-03-19-537 og Internkontrollforskriften 

IKR Intern kvalitetsrevisjon  

IKRT Internt kvalitetsrevisjonsteam 
En eller flere revisorer som utfører en revisjon støttet om nødvendig av tekniske 
og/eller administrative eksperter. 

IR Intern revisjon  

JSA Jobb sikkerhets analyse  

K Kvalitet i hvilken grad en samling av iboende egenskaper (3.5.1) oppfyller krav (3.1.2) 

KFE Kvidul Forretningsenheter Kvidul Investering, Kvidul Teknologi & Prosjekt, Kvidul Operasjon, Kvidul Eksport  

KK Kvidul Konsern 
Kvidul konsern med tilknyttede selskaper, forretningsområder, avdelingskontorer, 
avdelinger, JV og samarbeids- og nettverkspartnere 

KL Kvidul Ledelse 
Konserndirektører / prosjektledere / driftsledere / administrative ledere / 
avdelingsledere / ledere 

KA Kvidul Aqua Forretningsenhet Kvidul Aqua – Ivareta grønn verdikjede 

KE Kvidul Energi Forretningsenhet Kvidul Energi – Forretningsutvikling og leveranse av energi  

KO Kvidul Operasjoner 
Forretningsenhet Kvidul Operasjoner - drift, vedlikehold, utvikling & 
Forretningsutvikling 

KP Kvidul Prosjekt 
Forretningsenhet Kvidul prosjekt – teknologi- og prosjektutvikling; konseptløsning, 
prosjektering og gjennomføring av totalprosjekt relatert til bygging av landbasert 
oppdrettsanlegg 

KKL Kvidul Konsernledelse Konsernleder, Konserndirektører 

KKS Kvidul Konsernstab LØR, LIA, RFI, LKY, LFH, LAU 

KPS Kvidul Prosjekter Stab  

KLS Kvalitetledelsessystem  

KHB Kvalitetshåndbok  

KMM Kvidul myndighetsmatrise  

KUMF Kvidul Ulykke Meldings Form  

KVIDUL Kvidul merkenavn (ikke registrert pr. dato) 
konsern/KK, forretningsenheter/KFE, selskaper, avdelinger, avdelingskontorer, JV-selskaper, 
interesse-parter og nettverks- og samarbeidspartnere. 

LAU Leder Analyse & Utvikling KKS 

RFI Rådgiver Finans & IR  KKS 

LFM Leder Forretningsutvikling, Marked & Handel KKS 

LAK Leder Investering, Anskaffelser, Kontrakt & JUR KKS 

LKY Leder Bærekraft & Kvalitet, Org. & Ytelse KKS 

LØR Leder Økonomi & Regnskap, IT & Digitalisering  KKS 

PDB Prosjektdirektør Brennholmen KP 

LPB Prosjektleder Brennholmen KP 

KA.LGV Leder Prosjekt & Drift Kvidul Aqua KA 

LKA 
Leder Anskaffelser, Økonomi & Regnskap, Kost 
kontroll, IT, Digi, Prosess 

KPS 

LTK 
Leder Grensesnitt totalprosjekt kontroll, 
Kvalitet, Ytre miljø, KF, teknologi, 

KPS 
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LPM Leder Personal, Indre Miljø, Admin, Kontor KPS 

LPY 
Leder Prosjektkontroll, Ytelse, Kost, Plan, 
Rapport, 

KPS 

NC.PLP Prosjektleder Prosjektering Leder for NORCONSULT sine aktiviteter i Brennholmen Prosjekt 

BA.PLV Prosjektleder AquaMaof Leder for AQUAMAOF sine aktiviteter i Brennholmen Prosjekt 

SE.PLB Prosjektleder Bygg Leder for STJERN ENTREPRENØR sine aktiviteter i Brennholmen Prosjekt 

TL.PLA Prosjektleder Anlegg Leder for TORE LØKKE sine aktiviteter i Brennholmen Prosjekt 

 

LDB Driftsleder Brennholmen KO 

LO Leveringsordre  

MKD Masterliste Kontrollerte Dokumenter 
Register over alle kontrollerte dokumenter inkludert navn, effektivitetsdato, 
revisjonsnummer og prosesseier. 

MSS Miljøstyringssystem  

R Rådgiver 

Rådgiver- og prosjekteringsytelser innenfor et visst fagfelt med sentral 
godkjenning. Løsningskompetanse i forbindelse med planlegging og gjennomføring 
av Brennholmen prosjekt.  
Alle rådgivere som engasjeres av Kvidul er ansvarlig for sin utøvende aktivitet.  

RAS Recirculation Aquaculture Systems  

RBL Risiko- & Beredskapslag  

RBP Risiko- & Beredskapsplan  

RBR Risiko- & Beredskapsrom  

RBØ Risiko- & Beredskapsøvelser  

SL Styrets Leder  

SM Styremedlem Benevnelser på personer som er valgt inn i konsernets styre 

UD Utdatert dokument 
Et dokument som ikke lenger er i bruk på grunn av eksistensen av en nyere 
versjonen. 

VLS Vedlikehold ledelsessystem  

TN Totalt nitrogen Summen av nitrat (NO3), nitritt (NO2), organisk nitrogen og ammoniakk.   

TOC Total Organisk Karbon 
Mengden karbon som finnes i en organisk forbindelse og brukes ofte som en ikke-
spesifikk indikator på vannkvalitet.   

TP Total fosfor Et mål på alle former for fosfor, oppløst eller i partikkelform.   

TSS Totalt suspendert tørrstoff Partikler som er større enn 2 mikron funnet i vannsøylen.  

SS Suspendert Stoff Mengde faste partikler I avløpsvann 

P Fosfor Grunnstoff med atomnummer 15, ikke-metall, fast stoff.  

O Oksygen Grunnstoff med atomnummer 8 

N Nitrogen Grunnstoff med atomnummer 7 

NH₄⁺ Ammonium 
Ammonium er den ene av to nitrogenholdige ioner, som kan opptas 
i plantene som gjødsel og er nødvendige for dannelsen av proteiner. Den andre 
forbindelsen er nitrationet. Dessuten kan plantene oppta aminosyrer direkte. 

 
  

https://no.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://no.wikipedia.org/wiki/Plante
https://no.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8dsel
https://no.wikipedia.org/wiki/Protein
https://no.wikipedia.org/wiki/Nitrat
https://no.wikipedia.org/wiki/Aminosyre
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4 ORGANISASJONENS KONTEKST 
 

4.1 Virksomhetsbeskrivelse 
Kvidul er i gang med prosjektering for å bygge landbaserte lukkede oppdrettsanlegg for laksefisk. Det første 
anlegget skal bygges på Brennholmen i Åfjord kommune, på Fosen i Trøndelag. Ved å ta i bruk de beste RAS og 
vannrense-teknologier, som er utviklet av AquaMaof, skal vi sikre best mulig fiskevelferd. Vi skal utvikle systemer 
og metoder som gir sikker og bærekraftig produksjon. Vår grønne verdikjede er viktig i så måte. 
 
VISJON:   Kvidul skal være fremtidens oppdrettsselskap 
 
FORRETNINGSIDE:  Vi skal identifisere muligheter og presentere løsninger 

   LAKS: Produksjon av laks i RAS-anlegg nært sjø – med søkelys på inntjening som vil sikre  
    kontinuerlig utvikling. Anskaffe egg – produsere SMOLT – produsere matfisk opp til 5 kg WFE –  
    Bygge 10000t produksjonsanlegg i faser med målsetting om 100.000t produksjon i 2030. 
   ØRRET: Produsere ørret i RAS-anlegg med søkelys på bygdeutvikling. Kvidul produserer SMOLT –  
    inngår avtaler med gårdsbruk der bøndene kjøper SMOLT, produserer matfisk som selges tilbake  
    til Kvidul - Kvidul slakter, foredler, selger og distribuerer. 
   RØYE: Produsere røye i RAS-anlegg med søkelys på videreforedling. Utvikle stamfisk av arktisk rør  
    - produsere SMOLT for eget bruk – produsere større matfisk for eksklusive markeder 
 

FORRETNINGSMODELL: Kvidul skal benytte den beste teknologien og anskaffe det beste konseptet som er utviklet.  
Vi skal utvikle systemer og metoder som gir sikker og bærekraftig produksjon.  
Vi skal være ansvarlige, ha riktig utstyr og utvikle prosesser som gir den beste fiskevelferden.  
Vi skal være involvert i utvikling av fornybar energi – vårt avfall skal omdannes til energi eller  

  brukes ifm AKVAPONI 
 
KLS VERDIER:  KVALITET - Oppnå suksess gjennom kvalitet og pålitelighet i alle aspekter av vårt arbeid 
   MILJØ -   Tenk miljø, handle bærekraftig, unngå miljøskader 
   SIKKERHET -  Tenk sikkerhet, handle sikkert, unngå ulykker 
   EFFEKTIVITET -  Oppnå effektivitet ved å gjøre ting riktig første gang, hver gang 
   «TEAMWORK» - Muligheter blir ofte sett hver for seg, effektive løsninger oppnås samlet 
 

VERDIER:   KUNNSKAPSRIK og kompetent i bygging og utvikling av Kvidul. 

VITAL i vår tilstedeværelse. Vi kan ha forskjellige meninger, men vi skal respektere hverandre. 

INNOVATIV … våg å være annerledes, Lag bærekraftige og innovative løsninger 

DIREKTE åpen og ærlig i vår kommunikasjon. Vi skal dele kunnskap og erfaring.  

UNIK i samarbeide og løsningsorientering. Vi er unike som team og stolte av det vi gjør. 

LIDENSKAP er nøkkelen til vår suksess og avgjørende for at vi utgjør en forskjell. 
 

VERDIKJEDE OPPDRETT Kvidul skal drive med fiskeoppdrett på land - fra eggproduksjon til levering av slakteklar matfisk. 

 
GRØNN VERDIKJEDE 

Illustrasjon 4.1 – 1: Kvidul verdier 
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4.2 Forstå organisasjonen og organisasjonens kontekst 
Kvidul har etablert ledelsessystem for miljø (MLS) som del av KLS. MLS definerer prinsippene som skal overholdes, 
når vi utfører våre aktiviteter med hensyn til miljø for våre ansatte, interesse-parter som klienter, leverandører, 
lokalsamfunn samt å beskytte miljøet der vi jobber. Denne MLS-håndboken skal gi de ansatte og våre interesse-
parter en forståelse av systemet og en beskrivelse av hvordan de relevante retningslinjene, systemene og 
prosedyrene styres. Det gir en kobling til organisasjonen via klart definerte forpliktelser og lovbestemte, 
lovmessige og interne krav som organisasjonen skal oppfylle. Håndboken skal dekke den etablerte interne 
miljøkontrollen i Kvidul og er gyldig for alle Kvidul aktiviteter inkludert avdelingskontorer, tilknyttede selskaper og 
utvalgte samarbeidsparter / selskaper / konsortier, prosjektansatte, vikarer og involvert personell som alle skal 
overholde Kvidul MSS så lenge ingenting annet er spesifikt nevnt i avtalene. Dokumentet vil bli revidert med jevne 
mellomrom etter som vi utvikler Kvidul. 
 

Kvidul er i gang med å etablere aktiviteter innen landbasert fiske-oppdrett. Kvidul’s produkter og tjenester er 
samlet i et konsern med 4 forretningsenheter, der hver av disse har en sentral rolle i utviklingen av Kvidul;  

KK – Kvidul konsern KKL, stabsfunksjoner som; Økonomi, Regnskap & Admin. – Organisasjon, KF & 
Ytelse – Finans, Investeringer & IR – Analyse & Utvikling 

KP – Kvidul Prosjekter Teknologi- & Prosjektutvikling; Konseptløsning, prosjektering og gjennomføring 

/ prosjektstyring av totalprosjekt relatert til bygging av oppdrettsanlegg på land 

KA – Kvidul Aqua Grønn Verdikjede; Konseptutvikling, flytdiagram, design basis, 
produksjonsplan & modell, avtaler med spesialistselskaper for 
vannbehandling – RAS / kar løsninger – avfallsbehandling – 
kostnadseffektive & bærekraftige løsninger med god fiskevelferd. 

KO – Kvidul Operasjoner Drift, vedlikehold og utvikling av driftskonsepter / prosesser, 

KE – Kvidul Energi Fornybar energi, drift & vedlikehold 
Tabell 4.2 – 1: KP, KA og KE er i tidlig fase slått sammen med KO – Kvidul Operasjoner og er del av COO sitt ansvar. 

 
Kvidul arbeider nå med å prosjektere og myndighets-behandle prosjekter ift regulering og konsesjon, detalj-
prosjektere for å få byggetillatelse, inngå avtaler med leverandører og entreprenører, bygge landbasert 
oppdrettsanlegg for laks på Brennholmen i Åfjord kommune. 
 

4.3 Behov og forventninger til interesse-parter  
Kvidul arbeider med å definere og bestemme behov og forventninger vi har til våre interesse-parter: 

a) Kapittel 6 og 7 i KLS håndboken definerer relevante interesse-parter for Kvidul i første fase. KLS og MLS 
vil bli revidert etter hvert som vi utvikler aktiviteter og prosesser, så vi har klar oversikt over våre 
interesse-parter til enhver tid. 

b) Kapitel 8 i KLS håndboken og kapitel xx i denne håndboken definerer de relevante behovene og 
forventningene Kvidul har til interesse-partene. Våre krav til nøkkelleverandører av produkter og 
tjenester skal ha iverksatt sitt eget ledelsessystem for miljø eller at de aksepterer å benytte Kvidul KLS og 
MLS. 

c) MLS-kultur skal forstås, deles og praktiseres av alle ansatte, og interesse-parter som er involvert i Kvidul 
aktiviteter. Grunnleggende for denne kulturen er vår tro på at alle skader på mennesker, eiendommer og 
miljø skyldes ledelsessvikt og kan forebygges. Kvidul mener at MLS er et linjelederansvar. Det krever synlig 
engasjement og involvering. Vår proaktive MLS-kultur skal forstås, deles og praktiseres av alle ansatte og 
interesse-parter som er involvert i Kvidul aktiviteter. Kvidul er opptatt av å integrere forsvarlig 
miljøpraksis i virksomheten, der vi etablerer samsvarsforpliktelser ift våre interesse-parter. Kvidul MLS er 
designet for kontinuerlig å forbedre miljøytelsen. Vår MLS-kultur er basert på en filosofi om kontinuerlig 
forbedring. 

 

4.4 Omfanget av ledelsessystemet for miljø 
Kvalitetsledelse er Kvidul’s fundament for å sikre suksess for virksomheten.  Med Kvidul menes konsern, selskaper, 
forretningsenheter, avdelinger, avdelingskontorer, JV-selskaper og nettverks- og samarbeidspartnere. Kvidul skal 
tilby sine produkter og tjenester med høyeste kvalitet – på en etisk måte. Vi tror på intet mindre enn en 
kompromissløs holdning til våre verdier og der målet er å opprettholde profesjonalitet i hele organisasjonen. 
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Illustrasjon 4.4 – 1: KK.KLS-01 rev.4 
 

Omfanget av MLS ift våre interesseparter, skal ivaretas i produkt og/eller tjenesteavtaler der krav til KLS / MLS vil 
bli ivaretatt: 

a) eksterne og interne forhold nevnt i 4.1; 
b) samsvarsforpliktelsene nevnt i 4.2; 
c) definere organisasjonsenheter, funksjoner og fysiske grenser; 
d) definere aktiviteter, produkter og tjenester; 
e) ansvar, myndighet og evne til å utøve styring og påvirkning. 

Når kontraktene er signert og omfanget er definert, skal alle aktiviteter, produkter og tjenester til Kvidul, KFE og 
interesse-partene, revideres inn i KLS og MLS. Dokumentene skal vedlikeholdes som dokumentert informasjon 
og være tilgjengelig for KKL, KFE, KL og interesse-partene. 
 

4.5 Ledelsessystem for miljø - MLS  
Med referanse til punkt 4.3 og for å 
oppnå de tiltenkte resultatene, inkludert 
forbedring av Kvidul miljøprestasjon, vil 
Kvidul etablere, iverksette, vedlikeholde 
og kontinuerlig forbedre Kvidul MLS, 
inkludert de nødvendige prosessene og 
vekselvirkningene mellom dem, i 
henhold til kravene i denne håndboken. 
Kvidul skal vurdere de oppnådde 
kunnskapene etter 4.1 og 4.2 ved 
vedlikehold og bærekraftig bruk av 
Kvidul MLS. Kvidul MLS gjennomgås 
regelmessig for å identifisere mulige 
forbedringer. 

 
Illustrasjon 4.5 – 1: Miljøspiral – Kvidul utvikling av god miljøbevissthet 
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4.5.1 HACCP – Hazard Analyses Critical Control Point 
Kilde: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/hva_er_haccp.4647-3 
Kontroll med aktuelle risikoer er et av de mest sentrale kravene for alle som produserer og omsetter mat. Kravet omtales som HACCP og er 
det samme som fare-analyse, farevurdering eller risikoanalyse. HACCP har til hensikt å sikre at alle helsefarer som utgjør en risiko for 
mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå. Ofte viser det seg at farene allerede er godt tatt hånd om 
gjennom å følge kravene til lokaler og drift (grunnforutsetninger), men sikker kan du ikke være før du snur deg og sjekker mulige svake 
punkter. Kravet til farevurdering er obligatorisk for alle næringsmiddelvirksomheter og et sentralt kontrollpunkt når Mattilsynet fører tilsyn. 
Kvidul erkjenner ansvaret for at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg.      
Ansvaret for at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg, ligger hos aktørene i matkjeden. HACCP er en fare-
analyse med kritiske styringspunkter.  
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner%20for%20trygg%20mat%20
-%20En%20innf%C3%B8ring%20i%20internkontroll%20og%20HACCP 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/trygg_mat__grunnleggende_hygiene_for_serveringssteder.10984/binary/Trygg%20mat%20-
%20Grunnleggende%20hygiene%20for%20serveringssteder 

 

4.5.2 Kvidul etablerer HACCP som del av MLS.  
KKL skal gjennomgå hvilke aktiviteter og prosesser som skjer i virksomheten og vurdere hvilke farer eller risikoer som kan være 
aktuelle, for så å: 

1. Påvise steder der styring er nødvendig og fastsette akseptable grenser for den enkelte fare / risiko, gjennomføre 
overvåking for kontroll av punktene og foreta korrigerende tiltak hvis punktene overstiger akseptabel grenser; 

2. Regelmessig forvisse at tiltakene fungerer effektivt og registrere og dokumentere at tiltakene er oppfylt; 
Kvidul forstår at kravet til HACCP er fleksibelt, og vil gjøre det som trengs for å ha en skikkelig etablert registrering av vår 
farevurdering / risikovurdering. Kvidul vil ha: 

• Etablert internkontroll / KLS av aktiviteter og prosesser som skjer i virksomheten; 

• Internkontroll over hvilke farer eller risikoer som kan være aktuelle; 

• Internkontroll som vil registrere hvor og i hvilke sammenhenger farene oppstår; 

• Prosesser og systemer for å styre og kontrollere at farene ikke fører til helseskade. 
Farevurderingen gir et overblikk over arbeidspunkter og prosesser som krever nærhet og omtanke for at de skal føre til ønsket 
sluttresultat. Kvidul forretningsmodell er å bruke den beste teknologien og anskaffe det beste utstyret som er utviklet. Vi skal 
utvikle systemer og metoder som gir sikker og bærekraftig produksjon. Vi skal være ansvarlige, ha riktig utstyr og utvikle 
prosesser som gir den beste fiskevelferd og sikre at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg. 
Kvidul er også opptatt av dette i sitt prosjektarbeid, ved valg av leverandører som følger våre KLS og MLS krav. Vi vil benytte 
«Rutiner for trygg mat – en innføring i internkontroll og HACCP» i vårt MLS. Kvidul vil tilrettelegge for myndighetsinspeksjoner.  

 

4.5.3 Myndighetenes krav til Internkontroll 
Krav etablert i «Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)», FOR-2004-03-19-537, er 
hensyntatt i denne miljø håndboken og er en overordnet del av Kvidul Internkontrollsystem. Kvidul innfører og utøver 
internkontroll i virksomheten. Internkontrollen tilpasses Kvidul aktiviteter ifm utvikling, bygging og drift av aktiviteter, 
risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i samsvar med akvakulturlovgivningen. 
I første omgang skal vi bygge landbasert oppdrettsanlegg på Brennholmen i Åfjord kommune.  
 
Internkontroll gjennom linjeansvar fra KKL, KL og LKY / LPH skal: 

1. sørge for at Kvidul MLS, ISO standardene, Norske standarder, forskrifter og lover og spesielt akvakulturlovgivningen 
er tilgjengelig ved anlegget, likeså tilgjengelig digitalt; 

2. gi oversikt over de krav som gjelder for prosjektene;  
3. gi oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til 

etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten; 
4. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i aktivitetenes krav til internkontroll;  
5. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes;  
6. fastsette mål med tilhørende konkrete og evaluer-bare delmål og utarbeide planer og tiltak for å oppnå målene;  
7. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å 

redusere risikoforholdene;  
8. iverksette rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav fastsatt i eller i samsvar med 

akvakulturlovgivningen, og;  
9. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.  

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn virksomhetens art, aktiviteter, 
risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i samsvar med akvakultur-lovgivningen, for eksempel 
instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l., skal inngå. 

 
; Avfall fra oppdrettsanlegg, solseller, uttak fra vann & luft, o.a.» 
 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/hva_er_haccp.4647-3
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner%20for%20trygg%20mat%20-%20En%20innf%C3%B8ring%20i%20internkontroll%20og%20HACCP
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner%20for%20trygg%20mat%20-%20En%20innf%C3%B8ring%20i%20internkontroll%20og%20HACCP
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/trygg_mat__grunnleggende_hygiene_for_serveringssteder.10984/binary/Trygg%20mat%20-%20Grunnleggende%20hygiene%20for%20serveringssteder
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/trygg_mat__grunnleggende_hygiene_for_serveringssteder.10984/binary/Trygg%20mat%20-%20Grunnleggende%20hygiene%20for%20serveringssteder
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KVIDUL Plan Level 2 - 2022

KK-Plan 2022-Rev.B-2022.03.29-EN                                                                                                   MONTH

WEEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8

PERIOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

KK.AQM - IACF Agreement - INTERACTION CONTRACTORS

KK - LICENSE application - Approvals TFK, SiT

KK.ALL - PRE- / BASIC ENGINEERING

KK.ALL - Interaction & interface discussions / clarifications

KK.AQM - IACF Agreement

KK.ALL - INTERACTION Contracts / Responsibilities contractors

BC / GC CONTRACTS - NS 8407

BC / GC - Contracts with UC (Supply/Services - NS 8417 / PO's) 

KK - Preliminary agreements with Suppliers (Tanks / water treat / waster etc)

APPROVAL Concession / Lisences by TFK & SiT

Application - APPROVALS                                    

nical engineering / filling in sea approvals

ing / Ground work at Brennholmen

Engineering & design

E discussions / clarifications

S/EMS/PMS

aration of PROJECT EXECUTION PLAN

BRENNHOLMEN

DECEMBER 2023MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER

Kvidul utviklingsplan

1 Periode = 3 måneder 6 Planned Duration Actual Start  % completed Actual complete

Rev.E-2022.03.29-Utviklingsplan-NO

1 Periode = 3 måneder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KAPITALISERING A1 (Des. 2020)

Rammeavtale Kvidul - AquaMaof (signert 23.12.2021)

Samspill KK/AQM/SE/TL; 15.03-30.04.2022

Signering av IACF Teknologiavtale; 30.04.2022

KAPITALISERING A2 (FEB. 2022)

Design / Engineering / Spesifikasjoner / Grensesnitt / Tillatelser

KAPITALISERING B (Sep. 2022)

BRENNHOLMEN Prosjekt Fase 1 - 10000t WFE + 10 mill. smolt

KAPITALISERING C (Aug. 2023)

KRÅKØY Prosjekt Fase 1 - 10000t WFE

KAPITALISERING D (Aug. 2024)

BRENNHOLMEN Prosjekt Fase 2 - 10000t WFE

KAPITALISERING E (Aug. 2025)

ekt Fase 2 - 10000t WFE

NG F (Aug. 2026)

er Spyling (Ekvivalent), KK = Kvidul, AQM = AquaMaof, 

nør, LE - Lokale Entreprenører

vil bli  vurdert ifm. med de ulike kapitalinnhentingene samt aksjonærenes preferanser

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



á



toring

Risk Control

Risk Assessment

Risk Analysis

Risk Evaluation

Risk Mitigation
(elimination and avoidance)

[ severity]

Risk Reduction
[Probability]

Risk Acceptance

Risk Communication

Initiate Risk Management
Process

Risk Identification
( Past experience, potential sources)

R
is
k
M
an
ag
em
en
t
to
o
ls

es
sm
en
tM
at
rix
,H
A
Z
O
P
,F
M
E
C
A
et
c.
)

tput/Results of the Risk
anagement Process

Review
(Inspection/Audits, Complaints/Feedbacks)

No additional Risk
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10 FORBEDRING 
 

10.1 Generelt  
Etter hvert som vi nå utvikler Kvidul vil vi definere muligheter for forbedring av MLS håndboken og iverksette 
nødvendige tiltak for å oppnå tilsiktede resultater av sitt MLS. Vi har planlagt 2 revisjoner hvert år de første 3 
årene.  
 

10.2 Avvik og korrigerende tiltak  
Når det oppstår avvik, skal vi: 

a) reagere på avviket og, hvis aktuelt: 
1) treffe tiltak for å styre og korrigere det; 
2) håndtere følgene, inkludert motvirke ugunstig miljøpåvirkning; 

b) evaluere behovet for tiltak for å eliminere årsakene til avviket slik at det ikke gjentar seg eller oppstår et 
annet sted, ved å: 
1) granske avviket; 
2) bestemme årsakene til avviket; 
3) bestemme om liknende avvik finnes eller kan tenkes å oppstå; 

c) implementere tiltak som måtte være nødvendige; 
d) gjennomgå virkningen av de iverksatte korrigerende tiltakene; 
e) hvis nødvendig, gjøre endringer i ledelsessystemet for miljø. 

 
Korrigerende tiltak skal være egnet for viktigheten av effektene av det oppståtte avviket, inkludert 
miljøpåvirkninger.  
LKY skal oppbevare dokumentert informasjon som bevis på: 

• avvikenes art og eventuelle tiltak som blir truffet som følge av dem; 

• resultatene av eventuelle korrigerende tiltak. 
 

10.3 Kontinuerlig forbedring  
Kvidul skal kontinuerlig forbedre egnetheten, tjenligheten og virkningen av MLS for å forbedre miljø-
prestasjonene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


