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Utredning av grensen mellom arbeidsmiljø- og sjøfartsregelverkets 
virkeområde for yrkesdykking 

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet er 

tilsynsmyndighet. Arbeidsmiljølovens virkeområde er avgrenset mot blant annet "sjøfart, 

fangst og fiske" jf. arbeidsmiljøloven § 1-2. Sjøfartsregelverket er Nærings- og 

fiskeridepartementets ansvarsområde, og Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet. 

 

Yrkesdykking er forbundet med betydelig risiko, og ulykkesraten blant dykkerne er høy. 

Arbeids- og sosialdepartementet har derfor bedt Arbeidstilsynet prioritere dette området høyt, 

gjennom en egen satsing. Som en del av denne satsingen har Arbeidstilsynet blant annet økt 

tilsynsaktiviteten med yrkesdykking, herunder dykking etter kamskjell og dykking i havbruk. I 

dette arbeidet opplever Arbeidstilsynet at etatens tilsynskompetanse utfordres, ved at det 

hevdes at visse dykkeaktiviteter skal anses som sjøfart og derved falle utenfor 

arbeidsmiljølovens virkeområde.  

 

Denne problemstillingen er ytterligere aktualisert gjennom en nylig avsagt dom i en straffesak 

etter arbeidsmiljøloven for brudd på arbeidsmiljølovens dykkeforskrifter. Tiltale var reist i 

forbindelse med en dødsulykke under kamskjelldykking. Tingretten kom til at arbeidsgiver 

måtte frifinnes da den fant at dykking etter kamskjell er å anse som "fangst" og av den grunn 

ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Dommen er påanket, men skaper betydelig usikkerhet. 

Dersom resultatet blir lagt til grunn, vil den innebære at kamskjelldykking er uregulert i den 

forstand at slik dykking ikke vil være underlagt særlige dykkeforskrifter.   

 

Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er enige om at det er 

viktig at virkeområdet mellom lovverkene på dette området er tilstrekkelig tydelig og 

forutsigbart. Videre er det viktig at yrkesdykking er underlagt et hensiktsmessig regelverk, 
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Side 2 
 

uavhengig av om det er arbeidsmiljøregimet eller sjøfartsregimet som kommer til 

anvendelse. Endelig er det viktig å påse at det ikke er dykkeaktiviteter som faller mellom 

regelverkene.  

 

Departementene ber på denne bakgrunn om at Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet 

iverksetter et utredningsarbeid. Arbeidet skal munne ut i en redegjørelse for grensen mellom 

arbeidsmiljø- og sjøfartsregelverkets virkeområde når det gjelder yrkesdykking, herunder om 

det er tilfeller av slik dykking som faller utenfor begge regelverksregimene. På bakgrunn av 

redegjørelsen bes det videre om at etatene drøfter behov for tydeliggjøring eller endring av 

dagens regulering, og utarbeider konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres. I denne 

forbindelse bes det om at situasjonen rundt dykking etter kamskjell o.l. vurderes særskilt, jf. 

ovennevnte sak. Det bes også om at etatene i utredningsarbeidet har særlig oppmerksomhet 

rundt dykking i havbruksnæringen. 

 

Departementene ber om at arbeidet overleveres innen 15. februar 2018. 
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