Vedlegg 1
Forslag til forskrift om endringer i forskrift om utførelse av arbeid og
forskrift om administrative ordninger

I
Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 6.
desember 2011 nr. 1357.

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6.
desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid,
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3 tredje ledd, § 1-4 første ledd, § 1-6, § 2-2, § 3-1
siste ledd, § 3-2 siste ledd, § 4-1 siste ledd, § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 femte ledd, § 4-4 siste
ledd, § 4-5 sjette og syvende ledd og § 5-5.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 4 (direktiv 76/769/EØF endret ved
direktiv 2003/53/EF og direktiv 1999/77/EF), vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret
ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008,
forordning (EF) nr. 279/2009 og forordning (EU) nr. 213/2011), vedlegg XVIII nr. 5 (direktiv
2009/148/EF), nr. 9 (direktiv 89/654/EØF), nr. 10 (direktiv 2009/104/EF), nr. 11 (direktiv
89/656/EØF), nr. 12 (direktiv 90/269/EØF), nr. 13 (direktiv 90/270/EØF), nr. 14a (direktiv
2004/37/EF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16b (direktiv
92/57/EØF), nr. 16c (direktiv 92/58/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16d (direktiv
92/85/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16f (direktiv 92/104/EØF), nr. 16h (direktiv
98/24/EF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16ja (direktiv 2002/44/EF), nr. 16jb (direktiv
2003/10/EF), nr. 16jc (direktiv 2013/35/EU), nr. 16je (direktiv 2006/25/EF) og nr. 16jg
(direktiv 2010/32/EU).

§ 1-4 nr.13 skal lyde:
13) dykkeslange (umbilical): pustegasslange, kommunikasjonskabel og eventuell livline
bundet sammen til en enhet,
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§ 26-3 Beredskap, tredje ledd skal lyde:
Arbeidsgiver skal gi opplæring og øvelse i beredskapsplaner og de oppgaver som den
enkelte har i en ulykkes- eller faresituasjon. Beredskapsøvelser med alle som deltar i
dykkeaktiviteter skal gjennomføres ved endring av operasjonsmønster, nytt mannskap og nytt
utstyr o.l., og minst hver sjette måned.

§ 26-6 skal lyde:
§ 26-6 Krav om utstyr for forsvarlig dykking
Arbeidsgiver skal på grunnlag av risikovurderingen stille til rådighet det utstyret som
er nødvendig for å kunne gjennomføre dykkeoperasjonen på en fullt forsvarlig måte. Det skal
i alle dykkeoperasjoner benyttes overflateforsynt dykkerutstyr.
Når det er forsvarlig kan det benyttes selvforsynt dykkerutstyr ved redningsdykking og
trening i dette, ved fritidsdykkeropplæring og fritidsdykkerguiding, samt ved dykking ned til
18 meters dybde der det etter § 26-11 er anledning til å dykke med dykkerbevis klasse A
forutsatt at det er fri vei til overflaten.

§ 26-11 skal lyde:
§ 26-11 Krav om dykkerbevis og helseerklæring
Den som arbeidsgiver setter til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk,
skal ha dykkerbevis etter denne forskrift som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres og
ha gyldig helseerklæring.
Dykkerbevis klasse A etter § 26-21 gir anledning til å utføre enkelt og lett arbeid
under vann ned til 30 meters dyp, men ikke arbeid som omhandlet i tredje ledd. For at
arbeidet skal anses for enkelt og lett skal det ikke brukes arbeidsutstyr som kan endre
dykkerens oppdrift vesentlig. Ved vurderingen av hva som er enkelt og lett arbeid skal det
også tas hensyn til værforhold, bølgehøyde, strømforhold, lysforhold og sikt i vannet, og
annet som påvirker kompleksiteten i oppgavene som skal utføres.
For arbeidsdykking ned til 50 meters dyp kreves det dykkerbevis klasse B etter § 2622. Dette gjelder bl.a. for dykking på fartøysskrog, i nærhet av fjernstyrt undervannsfarkost, i
eller ved merder, dykking nærmere enn 10 meter ifra pilarer, kaier, rørledninger,
konstruksjoner, anlegg, og ellers der det kan være fare for å sette seg fast. Dykkerbevis klasse
B kreves også ved bruk av fangstnett med vekt i vann over 2 kg, og ved arbeid med hydraulisk,
pneumatisk eller på annet vis kraftkrevende arbeidsutstyr slik som slamsuger, spyleutstyr,
ejektorpumpe, kran, taljer, vinsj, løfteutstyr, løfteballong eller liknende.
Ved dykking med vitenskapelig formål i regi av universiteter, forsknings- og
forvaltningsinstitusjoner kan det gjøres lettere arbeid på bunnen slik som undersøkelser,
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prøvetaking, registrering og fotografering, i nærheten av pillarer og kaier m.v. som nevnt i
tredje ledd, uten hensyn til begrensningene som er satt for dykking med dykkerbevis klasse A i
nærheten av slike konstruksjoner m.v. i annet ledd. Unntaket gjelder ikke ved arbeid på eller i
direkte tilknytning til nevnte konstruksjoner o.l., eller nær fjernstyrt undervannsfarkost.
Arbeidsgiver må på forhånd utarbeide en skriftlig forsvarlighetsvurdering.
For å utføre redningsdykking og søk etter antatt omkommet kreves det dykkerbevis
etter § 26-20. Ved redningsdykking og trening i dette kan det benyttes arbeidsutstyr og dykkes
på steder uten hensyn til begrensningen som er satt for dykking med dykkerbevis klasse A i
annet ledd. Dette gjelder også ved søk etter antatt omkommet og når politiet i akutte
situasjoner ber dykkere som har opplæring etter § 26-20 om bistand til annet enn
redningsdykking, når formålet er å beskytte person, materielle verdier, fellesgoder og miljø,
eller ved etterforskning av kriminelle handlinger. Ved trening i redningsdykking skal
forsvarlighetsvurderingen være skriftlig.

§ 26-13 skal lyde:
§ 26-13 Kvalifikasjonskrav til dykkeleder
Arbeidsgiver skal påse at dykkeleder:
a) har gjennomført kurs i dykkeledelse som dokumentert sikkerhetsopplæring etter §
26-23,
b) har dykkerbevis etter denne forskrift,
c) kan lede dykkeoperasjonen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
d) kan sørge for at dykkerens sikkerhet er ivaretatt,
e) har relevant erfaring som dykker, og
f) er øvet i bruk av kommunikasjonssystemer.

§ 26-14 skal lyde:
§ 26-14 Kvalifikasjonskrav til dykker
Dykkeren skal ha dykkerbevis etter denne forskrift for den aktuelle dybde og
arbeidsoperasjon og inneha de kunnskaper som er nødvendige for de aktuelle
arbeidsoppgavene.
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§ 26-15 skal lyde:
§ 26-15 Kvalifikasjonskrav til beredskapsdykker
Beredskapsdykker skal ha dykkerbevis etter denne forskrift for den aktuelle dybde og
arbeidsoperasjon som utføres.

§ 26-19 skal lyde:
§ 26-19 Fagkompetanse
Arbeidsgiver skal sørge for at den som skal utføre arbeid under vann er kvalifisert for
arbeidet. Arbeidsgiver skal påse at dykkere har den nødvendige og spesifikke fagkompetanse
som skal til for å utføre arbeid under vann på en sikker måte.
Kravet til fagkompetanse kommer i tillegg til kravet om dykkerbevis etter denne
forskrift. Fagkompetansen må kunne dokumenteres skriftlig.

§26-20 skal lyde:
§ 26-20 Redningsdykking
Den som skal utøve redningsdykking skal i tillegg til klasse A ha fagopplæring på
minst 2 uker.

Dagens § 26-20 og § 26-21 blir ny § 26-21 og § 26-22.

§ 26-21 Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis klasse A, tredje til femte ledd skal
lyde:
Opplæringen skal omfatte selvforsynt og overflateforsynt dykking med luft som
pustegass.
Opplæringens varighet skal være minst 7 uker.
Den som har dykkersertifikat klasse S gitt i medhold av forskrift om dykking av 30.
november 1990 nr. 944 kan få utstedt dykkerbevis klasse A etter gjennomført opplæring etter
første til tredje ledd, med varighet på minst 4 uker.
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Ny § 26-23 skal lyde:
§ 26-23 Dokumentert sikkerhetsopplæring for dykkeleder
Opplæring i dykkeledelse innebærer et dykkelederkurs og gjennomføring av et
oppdateringskurs hvert femte år.
Dykkelederkurset skal ha en varighet på minst to uker, fordelt tilnærmet likt mellom
teoretisk og praktisk undervisning. I teoridelen skal det gis sikkerhetsopplæring i:
a) organisering og ledelse,
b) kartlegging, vurdering av risiko, planlegging og iverksetting av tiltak
c) beredskap,
d) dykkemedisin og livreddende førstehjelp
e) erfaringer fra evaluering av tidligere ulykker,
f) kommunikasjon,
g) skadestedsledelse,
h) adferd i stressituasjoner, inkludert emosjonell førstehjelp, og
i) god operasjonell praksis.
I den praktiske undervisningen skal hver kursdeltaker minst en gang delta i en praktisk øvelse
i rollen som dykkeleder, og øvelsen skal inneholde planlegging, risikovurdering og ledelse av
dykkeoperasjon, håndtering av dykkerulykke, inkludert skadestedsledelse, brief og debrief.
Oppdateringskurset skal ha en varighet på minst tre dager. Kurset skal bygge på den
dokumenterte sikkerhetsopplæringen for dykkerbevis etter denne forskrift og på opplæringen i
dykkelederkurset. Kurset skal inneholde evaluering av tidligere ulykker og legge til rette for
erfaringsdeling fra opplevde hendelser. Hver kursdeltaker skal minst en gang delta i en
praktisk øvelse i rollen som dykkeleder og denne skal inneholde planlegging, risikovurdering
og ledelse av dykkeoperasjon, håndtering av dykkerulykke inkludert skadestedsledelse, brief
og debrief. Kunnskapen skal kvalitetssikres gjennom en teoretisk prøve i regelverket for
dykking, grunnleggende dykkemedisin, bruk av dykketabeller, og journalføring.
Ved fritidsdykkeropplæring og fritidsdykkerguiding er det tilstrekkelig at dykkeleder
har fått opplæring i samsvar med anerkjente europeiske standarder for
opplæring av dykkeledere

Dagens §§ 26-22 til 26-24 blir ny §§ 26-24 til 26-26.
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§ 26-27 skal lyde:
§ 26-27 Forsvarlig bemanning
Bemanningen må stå i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres, de farer som
dykkerne kan utsettes for og nødsituasjoner som kan oppstå. Vurderingen av hva som er
forsvarlig bemanning skal dokumenteres.
Dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder, en dykker, en
beredskapsdykker og en lineholder.
Beredskapsdykkeren skal ha minimum 15 minutter tilgjengelig bunntid for at tidligere
dykking ikke begrenser funksjonen som beredskapsdykker.
Ved flere dykkere i vannet skal antallet lineholdere økes tilsvarende.
Unntatt fra kravet i annet ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere
(fritidsdykkerinstruktører) og virksomhet som utfører fritidsdykkerguiding, Ved
fritidsdykkeropplæring og fritidsdykkerguiding skal det være minst to instruktører eller guider
til stede. Når to eller flere instruktører eller guider er i vannet samtidig, skal én pekes ut som
dykkeleder.
Unntatt fra kravet i annet ledd er dykking i basseng tilsvarende svømmebasseng med
dybde inntil seks meter. I slike tilfeller skal dykkeoperasjonen utføres av minimum en dykker
og en beredskapsdykker.
Unntatt fra kravet i annet ledd er redningsdykking. Ved redningsdykking og trening i
redningsdykking skal dykkeoperasjonen utføres av minimum en dykkeleder, en dykker og en
beredskapsdykker. Ved redningsdykking fra helikopter kan bemanningen være to
redningsdykkere når det er forsvarlig og nødvendig på grunn av plassforholdene i
helikopteret. En av redningsdykkerne skal være dykkeleder. Lineholderfunksjonen skal
ivaretas av kompetent personell på helikopteret.

§ 26-28 skal lyde:
§ 26-28 Dykkeleders, beredskapsdykkers og lineholders oppgaver
Arbeidsgiver skal påse at dykkeleder og øvrige deltakere i dykkeoperasjonen er
skikket til de oppgaver de settes til.
Dykkeleder skal:
a) lede dykkeoperasjonen,
b) påse at hensynet til sikkerhet og helse til dykkeren og de øvrige arbeidstakerne blir
ivaretatt under forberedelse til og gjennomføring av dykkeoperasjonen,
c) sørge for kommunikasjon med dykkeren,
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d) til enhver tid ha oversikt over lengden av dykkeslangen som er i vann,
e) sørge for loggføring av dykkeoperasjonen,
f) lede overflatedekompresjon i trykkammer og sørge for forsvarlig gjennomføring av
dekompresjon, samt behandling av skadet dykker etter gjeldende prosedyrer og etter
råd fra godkjent dykkerlege,
g) avbryte dykkeoperasjonen dersom det ikke er forsvarlig å fortsette, og
h) sørge for bistand til dykkeren med verktøy og utstyr.
Beredskapsdykker skal:
a) delta i kontrollen av dykkerutstyrets tetthet og funksjon før dykkeoperasjonen starter,
og av at livlinen eller dykkeslangen er sikkert festet til dykkeren, og
b) være klar til øyeblikkelig assistanse for å kunne gripe inn eller bistå dykkeren i en
nødssituasjon. Beredskapsdykkeren skal være plassert på overflaten, ferdig dresset
med masken av og klar til å gå i vannet så snart som mulig og senest innen ett minutt.
I basseng tilsvarende svømmebasseng med dybde inntil seks meter behøver ikke
beredskapsdykker være ferdig dresset. Ved redningsdykking og trening til dette kan
beredskapsdykker være i vannet dersom det er forsvarlig, forutsatt at det er dykkeleder
og en lineholder på overflaten.
Lineholder skal:
a) ha ansvaret for livlinen både under utførelse av dykkeoperasjonen og i en
nødsituasjon,
b) ivareta kommunikasjon med dykkeren via linesignaler,
c) ha oversikt over lengden på dykkeslangen til dykker,
d) så langt det er mulig følge med på dykkerens handlings- og bevegelsesmønster, og
e) ha oversikt over aktiviteter i området og informere dykkeleder om dette.

Dagens § 26-27 blir ny § 26-29.
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§ 26-30 skal lyde:
§ 26-30 Bruk av dykke- og behandlingstabeller
Dykking og opphold i dykkingen skal tilrettelegges og gjennomføres i henhold til
anerkjente dykke- og behandlingstabeller for sikker dykking.
Dykking skal gjennomføres innenfor bunntidsbegrensningene som beskrevet i tabell:
Begrensninger i bunntid for dykking med overflatedekompresjon (OD-O2) og
dekompresjon i vann, samt for TUP-dekompresjon (Transfer under pressure)
Dybde
(meter)
OD-O2
og i
vann
(min)
TUP
(min)

012
240

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

180

120

90

70

60

50

40

35

30

30

25

25

20

240

240

180

180

180

130

110

95

85

75

65

60

55

50

Dykkercomputer kan kun benyttes som ekstra sikkerhetsverktøy, og under forutsetning
av at dykkeleder kontrollerer dykkerens tid og dybde samt sørger for at oppstigningen og
eventuelle dekompresjonsstopp er innenfor oppsatte retningslinjer i dykketabell.
Det skal ikke dykkes etter flernivåtabell uten at arbeidsgiver har sikret:
a) at det som kvalitetssikring samtidig benyttes dykkecomputer (RGBM-,
Bühlmann- eller Thalmann-algoritme) der dykkingen avbrytes dersom ikke
flernivåtabell og dykkecomputer til enhver tid tillater direkteoppstigning til
overflaten,
b) kontinuerlig digital dybdemonitorering på overflaten,
c) digital loggføring av trykk-tid profil og
d) digital loggføring av gjenværende tid før dekompresjonsdykk.
Ved opplæring av fritidsdykkere og fritidsdykkerguiding kan det benyttes dykketabeller
eller dykkecomputer i samsvar med anerkjente europeiske standarder for opplæring av
fritidsdykkere.

Dagens § 26-29 blir ny § 26-31.
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§ 26-32 skal lyde:
§ 26-32 Kommunikasjon, kommunikasjonssystemer og livline
Ved dykkeoperasjoner skal det være talekommunikasjon mellom dykker og
dykkeleder på et språk begge behersker.
I tillegg til talekommunikasjon skal det benyttes livline. Det skal være avtalt
linesignaler. Det skal gis opplæring og øvelse i anvendelse av linesignalene.
I de tilfeller talekommunikasjonen svikter, skal dykket avbrytes med mindre dykket må
fortsette for å redde liv.
Ved bruk av helikopter med to redningsdykkere, jf. § 26-27 syvende ledd skal det være
talekommunikasjon og livline mellom dykker og lineholder.
Unntatt fra kravet i første og annet ledd er virksomhet som driver opplæring av
fritidsdykkere (fritidsdykkerinstruktører), virksomhet som utfører fritidsdykkerguiding, samt
ved dykking i basseng tilsvarende svømmebasseng med dybde inntil seks meter, med mindre
risikovurderingen viser at talekommunikasjon og livline er nødvendig.

§ 26-33 skal lyde:
§ 26-33 Reservepustegass og oppstigningsvest
For alle typer pusteutstyr som benyttes ved dykking, skal hver dykker ha tilstrekkelig
med reservepustegass slik at dykkeren kommer seg til en sikker plass. Mengden
reservepustegass skal være nok til minimum 10 minutter pusting på maksimalt planlagt
arbeidsdybde beregnet utfra et respiratorisk minuttvolum på 62,5 l/min, oppad begrenset til
2800 liter.
Ved selvforsynt dykking skal det brukes oppstigningsvest eller utstyr med tilsvarende
funksjon som kan bringe dykkeren til overflaten.
Unntatt fra kravet i første ledd annet punktum er redningsdykking og trening i dette,
fritidsdykkeropplæring og fritidsdykkerguiding.
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§ 26-34 skal lyde:
§ 26-34 Loggføring av dykkeoperasjoner
Ved dykkeoperasjoner skal følgende loggføres for hvert enkelt dykk, og attesteres av
dykkeleder:
a) dato,
b) dykkested,
c) arbeidsoppdragets art og omfang,
d) navn på deltakere og oppgavefordelingen,
e) dybde og trykk-tid profil for hver dykker,
f) gassblanding (hvis annet enn luft), og
g) eventuelle uønskete hendelser/avvik.
Loggføringen skal gjøres digitalt, og opplysningene skal oppbevares i 10 år.
Opplysningene skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, og den enkelte dykker.

Dagens §§ 26-33 til 26-36 blir ny §§ 26-35 til 26-38.

§ 26-39 skal lyde:
§ 26-39 Krav til kommunikasjonsutstyr
Kommunikasjonsutstyr skal være utformet slik at det virker under alle forhold og
sikrer stabil og kontinuerlig kommunikasjon mellom dykker og overflatepersonell. Den som
overvåker dykkingen må tydelig kunne høre at dykker puster og snakker. Det skal i alle
dykkeoperasjoner benyttes kablet kommunikasjonsutstyr.
Talekommunikasjonen skal være avskjermet for støy, interferens og andre
forstyrrelser.
Unntatt fra kravet i første og annet ledd er virksomhet som driver opplæring av
fritidsdykkere (fritidsdykkerinstruktører) og virksomhet som utfører fritidsdykkerguiding samt
ved dykking i basseng tilsvarende svømmebassegg med dybde inntil seks meter, med mindre
risikovurderingen viser at kablet kommunikasjon er nødvendig.

Dagens § 26-38 blir ny § 26-40.
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§ 26-41 skal lyde:
§ 26-41 Krav til regelmessig vedlikehold, kontroll og renhold
Arbeids- og dykkerutstyr som er i bruk, skal underlegges regelmessig vedlikehold og
årlig kontroll.
Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres regelmessig renhold av dykkesystemet og det
personlige dykkerutstyret.
Arbeidsgiver skal sørge for at produsentens bruksanvisninger følges ved vedlikehold,
kontroll og renhold av arbeids- og dykkerutstyret.

§ 26-42 skal lyde:
§ 26-42 Krav om å følge bruksanvisninger
Arbeidsgiver skal ved gjennomføringen av dykkeoperasjoner rette seg etter de
bruksanvisninger som produsenter eller andre har utarbeidet for bruk av utstyr, forholdene de
kan brukes under og begrensninger i bruken.

Dagens § 26-42 blir ny § 26-43.

§ 26-43 om helsekrav fjerde ledd skal lyde:
Legens avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages til klagenemnd etter forskrift
om helsekrav for personer til havs.

Dagens § 26-43 blir ny § 26-44.

§ 26-45 skal lyde:
§ 26-45 Krav om førstehjelpsutstyr
Arbeidsgiver skal sørge for at det er førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig på alle steder
hvor arbeidsforholdene gjør det nødvendig.
I tillegg skal oksygenbehandlingsutstyr være tilgjengelig på dykkestedet. Arbeidsgiver
skal sikre at en skadet dykker kan behandles med oksygen kontinuerlig inntil behandling i
trykkammer kan starte. Som et minimum skal oksygenbehandlingsutstyret ha kapasitet til å
kunne behandle en dykker i 30 minutter beregnet ut fra en minuttventilasjon på 15l/min.
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Dagens § 26-45 blir ny § 26-46.

§ 32-3 skal lyde:
§ 32-2 Overgangsbestemmelse
De dykkersertifikater som er gitt i medhold av forskrift 30. november 1990 nr. 944 om
dykking gir fortsatt adgang til den dykking som sertifikatet er utstedt for.
Adgangen til dykking med dykkersertifikat klasse S opphører fra 1. januar 2021.

Endringene i §§ 26-6, 26-11, 26-13, 26-21, 26-27, 26-33 og 26-34 gis utsatt ikrafttredelse til
1. januar 2020.
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II
Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område
(forskrift om administrative ordninger) fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 6.
desember 2011 nr. 1360.

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6.
desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid,
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3 tredje ledd, § 1-4 første ledd, § 1-6, § 2-2, § 3-1
siste ledd, § 3-2 siste ledd, § 4-1, § 4-4 siste ledd, § 4-5, § 5-5, § 6-4 tredje ledd, § 18-3 andre
ledd og § 18-9 første og andre ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv
2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF)
nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011) og forordning (EU) nr. 623/2012, vedlegg XVIII
nr. 10 (direktiv 2009/104/EF).

§ 1-1 første ledd skal lyde:
Forskriften gjelder for utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i
tilknytning til sikkerhetsopplæring, bedriftshelsetjeneste, sakkyndig virksomhet, regionale
verneombud og virksomhet som har dykking som aktivitet.

§ 8-3 første ledd bokstav a) skal lyde:
Virksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring i utførelse av arbeid under vann eller
økt omgivende trykk, skal minst sørge for og kunne dokumentere:
a)
at opplæring gis i samsvar med kravene i forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 8 og forskrift om utførelse av arbeid §§ 26-21, 26-22 og 26-23,

§ 8-5 annet ledd oppheves.

§ 8-5 tredje ledd blir nytt annet ledd
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Nytt kapittel 15 skal lyde:
Kapittel 15 Krav til virksomhet som har dykking som aktivitet
§ 15-1 Registreringsplikt
Virksomhet som har dykking som aktivitet skal sende melding til Arbeidstilsynet med
følgende opplysninger:
a) foretaksnavn,
b) organisasjonsnummer,
c) kontaktinformasjon,
d) hvilken type dykkearbeid som utføres,
e) navn og kontaktinformasjon til dykkerlege som medvirker ved utarbeidelse og
vedlikehold av virksomhetens sikkerhetsprosedyrer og beredskapsplaner, og
f) navn og registreringsnummer på eventuelle dykkefartøy.
Virksomheten plikter å foreta en ny registrering innen fem år ved fortsatt drift. Ved
endring av opplysninger i første ledd plikter virksomheten å oppdatere registreringen.

Nåværende kapittel 15 blir kapittel 16.
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