Versjon datert 7. desember, 2015.
Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder
presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet hemmelig.

VILKÅR FOR GODKJENNINGSORDNINGEN FOR SJØMÅLING
Formål
Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er godkjent
eller som søker godkjenning for å utføre sjømåling og leveranse av hydrografiske data til
Kartverkets offisielle nautiske navigasjonsprodukter.

Innledning
Kartverket er offisiell sjøkartmyndighet under Havne- og farvannsloven, og skal sikre at den
informasjon som til enhver tid er i offisielle navigasjonsprodukter, tilfredsstiller kravene til en
sikker nautisk navigasjon. Et viktig grunnlag for sikker navigasjon er pålitelige hydrografiske
data.
Kartverket har etablert spesifikasjoner som definerer krav til ansvar, styring, kompetanse og
metoder for organisasjoner som skal sjømåle og behandle hydrografiske data. Hydrografiske
data som er målt og behandlet i henhold til disse kravene, kan aksepteres av Kartverket og
benyttes som grunnlag til offisielle sjøkart og til andre tjenester og leveranser under
Kartverkets ansvar. Ved å etablere en godkjenningsordning, det vil si å bedømme og akseptere
en virksomhets kompetanse og evne til å oppfylle kravene, kan Kartverket øke innsamlingen
av kvalifiserte data og dermed bedre forutsetningene for å levere oppdaterte sjøkart og
navigasjonsprodukter.
Godkjenningen erstatter ikke eventuelt andre nødvendige tillatelser som kreves for å drive
sjømåling. I søknadsbehandling og godkjenning tar ikke Kartverket stilling til om andre
tillatelser e.l. er nødvendig for å kunne utføre virksomheten. Det er organisasjonens eget
ansvar å sikre seg andre nødvendige tillatelser der dette er nødvendig.
Dette dokumentet bruker termer og definisjoner som er definert i kravspesifikasjonen
«Generelle krav til organisasjoner som sjømåler (IV.2.8.2-20)». Ved uoverensstemmelse
mellom vilkårene i dette dokumentet og Kartverkets kravspesifikasjoner, gjelder det som står i
kravspesifikasjonene.
Opplysninger om godkjenningsordningen finnes på Internett
(http://kartverket.no/Standarder/Standard-for-sjokartlegging/) eller fås ved henvendelse til:
Kartverket, sjødivisjonen
E-post: sjo@kartverket.no
Tlf.: 08700
Besøksadresse: Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 60, 4001 Stavanger
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Oppfyllelse av krav
Godkjente organisasjoner skal til enhver tid oppfylle kravene. De godkjente organisasjonene
skal tilpasse seg nye krav eller endringer i eksisterende krav innen de tidsfrister som fastsettes
av Kartverket.
Godkjente organisasjoner plikter å holde seg oppdatert på nye og reviderte versjoner av
kravdokumentene. Ved vesentlige endringer i dokumentene vil Kartverket normalt varsle de
organisasjoner det angår, med opplysninger om når de nye dokumenter trer i kraft, og
eventuelle overgangsordninger.

Søknads- og bedømmingsprosessen
Ved søknad om ny godkjenning eller endring av eksisterende kreves det at organisasjonen
sender en søknad med nødvendige vedlegg før søknadsbehandling kan starte. Søknaden
sendes til adressen i innledningen, fortrinnsvis som elektronisk post. Merk at organisasjoner
ikke kan søke om godkjennelse før alle kravene er implementert og dekket i organisasjonens
styringssystem. Øverste leder skal erklære samsvar med kravene i søknaden.
Søknaden skal inneholde en oppdatert kopi av søkers dokumenterte styringssystem og
validering av tekniske målesystemer og -metoder (f. eks. kvalitetshåndbok, operasjonsmanual,
prosedyrer, innmålingsrapport, valideringsrapporter etc.), samt beskrivelse av relevant
utdannelse, arbeidserfaring, opplæring av nøkkelpersonell og hvordan organisasjonen
fastsetter ansvaret for rollene som er beskrevet i kravene.
Kartverket arkiverer eller makulerer den tilsendte dokumentasjonen når søknadsprosessen er
ferdig. Søknaden og alle dokumenter fra søker vil behandles og arkiveres med unntak av
offentlighet med hjemmel i §15 i offentleglova. Videre vil Kartverkets personell som behandler
dokumentasjon og som bedømmer virksomheter være underlagt forvaltningslovens §13,
taushetsplikt.
For å kunne beslutte om godkjenningskravene er innfridd, vil Kartverket gå gjennom søkerens
styringssystem (dokumentgjennomgang) og verifisere om systemet er implementert
(bedømmelsesbesøk). Kartverket avgjør, basert på godkjenningsomfanget og hver enkelt
situasjon, antallet og varigheten av de stedlige bedømmingene.
Kartverket anbefaler at organisasjonen utarbeider en matrise som viser detaljerte referanser
for overensstemmelse mellom kravene og organisasjonens styringssystem, for å lette
Kartverkets dokumentgjennomgang. Søknader med styringssystemer som ikke på en
lettfattelig måte viser overenstemmelse med kravene, vil bli returnert med krav om endringer
før dokumentgjennomgangen kan fortsette. Dette kan forsinke behandlingen av søknaden.
Søkere og godkjente organisasjoner plikter å gi Kartverket den nødvendige adgang til sine
lokaler og til relevant dokumentasjon. Med nødvendig adgang menes adgang som er
nødvendig for å kunne verifisere overensstemmelse med kravene. Med relevant
dokumentasjon menes dokumentasjon som kan gi støtte i vurderingen av overensstemmelse
med kravene. Herunder regnes dokumenter som vedrører driften av organisasjonen.
Ved bedømmingsbesøk plikter organisasjonen å legge forholdene til rette for en effektiv
bedømming. Kartverket varsler organisasjonen normalt 2 måneder før et besøk, men ved
ekstraordinære anledninger skal Kartverkets bedømmere gis adgang også med et kortere
forhåndsvarsel.
Dersom det under et bedømmelsesbesøk er åpenbart at forutsetningene som lå til grunn for
besøket ikke oppfylles, kan Kartverket avbryte bedømmingen. Dette kan f.eks. være at
personell ikke er tilgjengelig som forutsatt, styringssystem/prosedyrer ikke er implementert,
eller at andre mangler i et slikt omfang fører til at gjennomføring ikke er hensiktsmessig.
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Under bedømmelsesbesøket skal organisasjonens nøkkelpersonell hele tiden være tilgjengelig
for bedømmerne. På bedømmingens innledende og avsluttende møte skal organisasjonens
øverste leder være tilstede.
Dersom bedømmingen avdekker avvik, skal søker sende en plan som beskriver hvordan og når
organisasjonen skal korrigere funnene. Søker må forholde seg til de gjeldende tidsfristene.
Dersom pålegg fra Kartverket ikke følges opp innen tidsfrister, eller dersom søkeren ikke
kommer videre i søknadsprosessen, kan Kartverket henlegge søknaden uten at eventuelle
innbetalte kostnader refunderes. Etter slike avbrudd vil søkeren måtte søke på nytt.
Søker må gjennomføre sjømåling av Kartverkets godkjente testområde før godkjenningen blir
innvilget. Testmålingen og de hydrografiske data må dokumenteres med en sjømålingsrapport.
Kartverket er i ferd med å etablere godkjente testområder langs kysten av Norge.

Varighet
En innvilget godkjenning er gjeldende med ubegrenset varighet forutsatt at alle krav til
godkjenningen opprettholdes i perioden, og at godkjenningen ikke er oppsagt, suspendert eller
tilbaketrukket.

Varslings- og informasjonsplikt
Godkjente organisasjoner og søkere skal holde Kartverket løpende orientert om endringer i
organisasjonen som kan ha innvirkning på overholdelse av kravene og godkjenningsvilkårene.
Vesentlige endringer (se kravspesifikasjon) krever at organisasjonen sender søknad om
endring (se avsnitt om søknad) til Kartverket før videre sjømåling og behandling av
hydrografiske data under denne godkjenningen utføres.
Basert på endringenes karakter og omfang vil Kartverket avgjøre om det må foretas
verifikasjoner hos søkeren, eller om søknaden kan innvilges på basis av innsendt
dokumentasjon. Søknad om endringer må derfor foreligge på et tidspunkt som gjør det mulig
for Kartverket å gjennomføre sine aktiviteter og ta beslutning før det ønskede tidspunktet for
endring.

Opprettholdelse av erfaring
Dersom det i løpet av 3 år etter innvilget godkjenning ikke er utført sjømålingstjenester som
resulterer i oversendelse av sjømålingsrapport og kvalifiserte hydrografiske data til Kartverket,
kan Kartverket trekke tilbake godkjenningen. Dersom organisasjonen kan dokumentere at
kompetansen er opprettholdt i forbindelse med relevant sjømåling og behandling av
hydrografiske data til ikke-navigasjonsformål, vil ikke tilbaketrekking gjennomføres.

Bruk av Kartverkets logo
Godkjente organisasjoner kan benytte Kartverkets logo i forbindelse med henvisning til
godkjenningen, sammen med Kartverkets navn og godkjenningsnummer.
Bruk av Kartverkets navn og logo i forbindelse med markedsføring og til bruk i
reklamemateriell og i andre kommersielle sammenhenger skal godkjennes av Kartverket.

Kartverkets representant
Sjømålingsrapporter og evt. andre registreringer utstedt under godkjenningsordningens krav
skal inneholde Kartverkets navn og godkjenningsnummer. Kartverkets navn og
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godkjenningsnummer skal kun brukes på registreringer innen organisasjonens gyldige
godkjenningsomfang, og der alle krav som gjelder for godkjenningen er fulgt.
Godkjente organisasjoner plikter å påføre alle hydrografiske data eller registreringer med
hydrografisk informasjon med advarsel om at dette ikke er egnet for navigasjon og sikker
seilas. Det er kun offisielle kart og navigasjonsprodukter utstedt av Kartverket som kan
brukes til navigasjon og sikker seilas.
Godkjente organisasjoner må påta seg Kartverkets SOLAS-forpliktelser med å overvåke,
identifisere og rapportere navigasjonskritiske forhold og objekter som ikke er tydelig kartlagt i,
eller avviker fra Kartverkets offisielle sjøkart. Navigasjonskritiske forhold og objekter kan være
uoppdagede grunner, feil posisjon av havbruksanlegg, feil tørrfallsgrense o.l., og som er en
fare for en sikker seilas. Det kreves derfor at organisasjonen har ønske om og innehar
grunnleggende nautisk kompetanse og prosedyrer for å vareta denne rollen.

Gebyrer og finansiering
Det er foreløpig ikke gebyrer for søkere og godkjente i forbindelse med denne ordningen.
Kartverket har budsjettert med en forventet godkjenningsaktivitet og vil dekke kostnadene til
saksbehandling over Kartverkets ordinære drift. Kartverket har en begrenset kapasitet til å
godkjenne aktører, og må derfor forbeholde seg retten til å regulere antallet
godkjenningsprosesser hvis etterspørselen overskrider kapasiteten.
Utgifter til reise og opphold i forbindelse med bedømming av organisasjonens lokaler og
farkoster vil bli krevd dekket av den søkende organisasjonen. Alle reiser og opphold vil
gjennomføres i henhold til statens satser og regelverk.

Tiltak ved manglende oppfyllelse av krav
Dersom den godkjente organisasjonen ikke lenger tilfredsstiller kravene og vilkårene for
godkjenningen, kan Kartverket iverksette følgende tiltak, avhengig av hvor alvorlige avvikene
er:
a) Kartverket kan pålegge organisasjonen å rette opp avvik innen en fastsatt frist. Dersom
organisasjonen ønsker å beholde godkjenningen, må det dokumenteres at avvikene er
tilfredsstillende rettet innen fristen.
b) Dersom avvikene ikke blir rettet innen avtalte frister, eller dersom avvikene er svært
alvorlige, kan godkjenningen suspenderes for en begrenset tid. Suspensjon er en sperring av
en organisasjons godkjente virksomhet på bakgrunn av alvorlige mangler i etterlevelsen av
kravene.
c) Dersom organisasjonen ikke ønsker eller ikke kan rette opp avvikene innen avtalte
tidsfrister, eller avvikene er så alvorlige at organisasjonen ikke lenger har de nødvendige
kvalifikasjoner til å utføre godkjente tjenester, kan godkjenningen trekkes tilbake. Ved
tilbaketrekking av godkjenningen skal organisasjonen levere godkjenningsbeviset tilbake til
Kartverket.

Oppsigelse/oppløsning
Den godkjente organisasjonen kan med øyeblikkelig virkning og uten begrunnelse si opp
godkjenningen med skriftlig varsel.
Dersom organisasjonen blir oppløst, plikter den umiddelbart å melde fra til Kartverket, som
trekker tilbake godkjenningen med øyeblikkelig virkning.
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Ansvar i forbindelse med godkjenning
Ordningen gir ikke organisasjonen anledning til å utgi hydrografiske data eller dokumentasjon
med hydrografisk informasjon som grunnlag til navigasjon og sikker seilas. Organisasjonen er
ansvarlig for å opplyse om at resultatene fra sjømålingen er uegnet for navigasjon og sikker
seilas.
Kartverket er ikke ansvarlig for godkjente organisasjoners forpliktelser overfor sine kunder
(oppdragsgivere).
Kartverket forplikter ikke å kjøpe eller bestille sjømålingstjenester fra godkjente aktører.
Kartverket får normalt ikke økonomiske midler over statsbudsjettet til å anskaffe
sjømålingstjenester.

Rett til å klage på avgjørelser fattet av Kartverket
Eventuell klage på Kartverkets vedtak om godkjenning må være Kartverket i hende senest 3
uker etter at organisasjonen er blitt informert om avgjørelsen (forvaltningslovens §29-30).
Kartverket skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og kan oppheve eller endre
avgjørelsen, evt. avvise klagen dersom vilkårene for å behandle den ikke foreligger.
Godkjente organisasjoner har forøvrig til enhver tid anledning til å klage på Kartverket sin
virksomhet, som for eksempel saksbehandling og tolkning av godkjenningskrav. Klagene må
være skriftlige og begrunnede.
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