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Høringsuttalelse i forbindelse med nytt regelverk for dykking  
 
 
 
 
Vi takker for muligheten til å komme med våre synspunkter i forbindelse med innføring av nytt 
regelverk for dykking og vil med dette komme med våre kommentarer. 
 
 
Kommentarer til forslag gjeldende for Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: 
 
Pkt. 2.4: Vi mener at dette er et godt forslag. Det er vanskelig og tidkrevende å holde et stoffkartotek 
på papir oppdatert til enhver tid. Stoffkartotek lagret elektronisk er lett tilgjengelig og er alltid oppdatert. 
 
 
Kommentarer til forslag gjeldende for Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 26: 
 
2.8.1 §26-3: Vi mener kravet om beredskapsøvelser hver 6. måned er fornuftig. Det bør også stilles 
krav om utarbeidelse av  rapport etter øvelse og at denne rapporten skal lagres.  
 
2.8.2 § 26-6: Vi mener et krav om overflateforsynt pusteutstyr er et av de punktene som gir størst 
sikkerhetsgevinst. Vi støtter derfor dette fullt ut. 
 
2.8.4 §26-13/23: Vi er enige i klarere krav til utdannelsen til dykkeleder. På samme tid bør det åpnes 
en mulighet at de som har fungert som dykkeleder gjennom mange år kan komme inn under en 
overgangsordning (kort kurs) slik at de kan få et dykkelederserfifikat. 
 
2.8.10§26-25: Vi mener at 4 manns dykkelag er veien å gå. Slik som det er nå er minimuns 
bemanningen 3 mann, men det skal gjøres en risikovurdering om dette er tilstrekkelig. I de fleste 
tilfeller må en da ha 4 mann. Vi foreslå at hovedregelen skal være 4 mann og at en i helt spesielle 
tilfeller kan foreta en risikovurdering og komme fram til at 3 mann er tilstrekkelig. Kriteriene for 3 mann 
kan for eksempel  være mindre enn 10 meter dykkeslange ute, fri bane til der dykker gikk i vannet, 
grunnere enn 9 meter. Det er ikke sikkert en skal sette sånne faste kriterier, men hvis en ikke har det 
så vurderer sikker mange dykkefirma dette på forskjellige måter. 
 
2.8.12 § 26-28: Vi mener at kravet om en dykkefri dag etter 3 dager dykking ikke er fornuftig. I følge 
den Norske Dykke- og Behandlingstabellen 4. utgave skal en ha en dykkefri dag etter 3 dager dykking 
hvis et eller flere av dykkene har vært belastende. Dette mener vi bør være gjeldende fremdeles. Det 
kan være dykking til 10-15 meter med veldig kort bunntid og hvis en da ikke kan dykke for eksempel i 
4 dager mener vi at det er litt strengt. I de tilfellene en dykker dypere og med lenger bunntid bør en 
risikovurdere om en skal legge inn en dykkefri dag. 
Forslaget om å følge de britiske bunntidsbegrensninge kan etter vår meinig innføres. 
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Kommentarer til forslag for Forskrift om administrative ordninger: 
 
2.9.2: Vi meinar at å innføre registreringsplikt for virksomheter som driver med dykking er fornuftig. 
Dette sikrer at AT vet hvem som driver med dykking og derfor kan foreta nødvendige kontroller. Det 
sikrer også at aktuelle firma får den informasjonen som omhandler dykking. (For eksempel invitasjon 
til høringer) Vi mener at en form for varsling må legges inn i systemet slik at de registrerte firma får 
melding i god tid før 5 år har gått slik at de kan oppdatere opplysningene som ligger lagret hos AT. 
 
 
Avsluttende kommentarer: 
Vi i Olav Erik Hagen AS har gått gjernnom endringsforslagene og utenom det vi har kommentert er vi 
stort sett enige i forslagene som foreligger. 
 
Helt til slutt vil vi komme med et forslag til en database der dykkerfirma kan legge inn uønskede 
hendelser som oppstår. De som driver med luftfart har allerede noe tilsvarende. Det må være rom for 
å legge inn hendelsene anonymt. Ved å gå inn på en slik base vil firma få opplysninger om forhold de 
kanskje ikke har tenkt på selv. Det være seg prosedyrer, feil med utstyr eller andre ting som flest 
mulig bør vite om.  
 
Vi ønsker dere lykke til i det videre arbeidet med fornying av regelverket. 
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