
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Fredrikstad, 12. september 2017 
 
 
 
 
Arbeidstilsynet (post@arbeidstilsynet.no)  
Postboks 4720 Torgard 
7468 Trondheim 
 

Høringssvar: Høringsbrev 2017 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 

Vi er medlemmer av Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU) som er en 
bransjeforening for firmaer som driver med dykking og undervannsvirksomhet i Norge. NBU har 
pt. 13 medlemmer, inkludert de to dykkerskolene i Norge. Entreprenørforeningen – Bygg og 
Anlegg (EBA) er sekretariat for NBU. 

Vi viser til høringsbrev fra Arbeidstilsynet av 29. mai 2017 om forslag til endringer i 
arbeidsmiljøforskriftene.  

Arbeidstilsynet skriver innledningsvis at bakgrunnen for at det fremmes forslag om endringer i 
kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann og økt omgivende trykk, er det store 
antall dødsulykker innen innaskjærs arbeidsdykking. Vi deler Arbeidstilsynets bekymring for 
dette. 

NBU har gått gjennom forslaget i sin helhet og drøftet hvert enkelt punkt. Vi er enig i at det 
generelt sett er foretatt en omfattende og fornuftig revisjon av forskriftene, og at dette gir et 
meget godt grunnlag for å kunne heve sikkerheten for all innaskjærs arbeidsdykking til et 
tilfredsstillende nivå. 

NBU har i sitt høringssvar en merknad til punkt 2.8.10 § 26-25 Forsvarlig bemanning - forslag 
om å øke minimumskravene til forsvarlig bemanning: 

 

NBU har diskutert dette punktet, og har oppfordret medlemsbedriftene til å avgi 
høringssvar. 

 

Vårt svar følger under: 
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Forslaget om å heve minimumsbemanningen til 4 mann på et dykkerlag vil få store konsekvenser 
for de mindre firmaene som bedriver prosjekter i mye mindre skala enn de bedriftene som f.eks. er 
knyttet opp mot olje- og gass industrien (offshorerelatert).  

Et typisk oppdrag for de små firmaene vil kunne være enkle inspeksjonsoppdrag av skip eller 
kaianlegg både fra lettbåt og kai. Det vil få store økonomiske konsekvenser for de arbeider som i 
dag utføres med den største sikkerhet med en bemanning på 3 mann hvis man beordres til å sette 
inn et fjerde medlem på dykkerlaget.  

Allerede i dag har seriøse NBU aktører rutiner for å bemanne etter behov. Dersom man opplever at 
sikkerheten krever ekstra personell på et enkeltprosjekt blir dette av alle seriøse aktører tatt 
hensyn til. Av egen erfaring opplever vi til stadighet prosjekter som krever 4 mann eller fler.  

Problemet er imidlertid alle de småprosjekter hvor en bemanning på 3 er sikkerhetsmessig 
tilfredsstillende. Vi opplever til daglig aktører som ikke engang bemanner med 3. Vi vil gjerne 
komme dette til livs, men vi tror ikke løsningen er å innføre en 4. mann som en del av 
minimumsbemanningen. Dette vil kunne virke fordyrende og ineffektivt på de allerede seriøse 
aktørene.  

Det er ikke utelukkende slik, at en økning i bemanningen vil føre til økt sikkerhet i ethvert tilfelle. Vi 
mener helt klart at disse vurderingene må ta utgangspunkt i prosjektene som skal utføres.  

Vi håper på vegne av en liten dykkebedrift om gehør for våre synspunkter i denne saken. 

 

Med vennlig hilsen 
For Falck Dykkertjeneste AS 
 

Tommy Svendsen 
Daglig leder


