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Høringsuttalelse - Nye regler om dykking fra skip  

 

Det vises til Sjøfartsdirektoratets brev datert 29. april  2019 der Arbeidstilsynet og 

Sjøfartsdirektoratet sender forslag om nye regler for dykking fra skip på høring.  

 

Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

 

Det opplyses at den foreslåtte endringen av arbeidsmiljøloven § 1-2 har som formål å 

gjøre det helt tydelig at arbeidsforhold i grenselandet mellom sjø og land, enten faller 

inn under arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven/flaggstatens arbeidsvernregler. 

Videre vil forslaget også tette mulige hull i vernelovgivningen for arbeidstakere som 

dykker etter skjell eller andre marine arter. Utover det vil endringen i seg selv ikke flytte 

arbeidsforhold ut av arbeidsmiljøloven. Uten at det gjøres endringer i arbeidsmiljøloven 

er det en reell fare for at det vil kunne være arbeidsforhold som hverken reguleres av 

arbeidsmiljøloven eller sjøfartslovgivningen. 

 

Det opplyses videre at presiseringen av at mannskap omfattes av skipsarbeidsloven, 

også hvor disse er involvert i dykkeoperasjoner, er i tråd med Høyesteretts vurdering av 

gjeldende rett og bygger dermed ytterligere opp om det rettslige avklaringer som senere 

rettspraksis har gitt.  

 

 

 

 

 

 

 Adm.enhet: Fartøy- og deltakerseksjonen     

Saksbehandler: Elisabeth Haavig Bakke 

Telefon: 97432326 

Vår referanse: 19/6471 

Deres referanse:  

Dato: 11.07.2019 

 

 

Arbeidstilsynet 

Att:   

Postboks 4720 Torgarden 

7468 TRONDHEIM 



 

Vår referanse: 19/6471 

Side: 2/3 

På bakgrunn av dette har Fiskeridirektoratet ingen merknader til de foreslåtte 

endringene i arbeidsmiljøloven, til forslag til ny forskrift om dykking fra skip eller til 

forslag om endringer i diverse forskrifter gitt med hjemmel i skipsarbeidsloven og 

skipssikkerhetsloven. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Truls Konow 

seksjonssjef 

 

Elisabeth Haavig Bakke 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Arbeidstilsynet Postboks 4720 

Torgarden 

7468 TRONDHEIM 

Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND 
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