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HØRING VEDRØRENDE DYKKING I HAVBRUK 
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsgivere følger arbeidsmiljølovens krav til et systematisk HMS- 

arbeid som tilrettelegger for et trygt arbeidsmiljø for ansatte. Arbeidstilsynet er ansvarlig myndighet for 

yrkesdykking innaskjærs. En betydelig del av innaskjærs yrkesdykking foregår i havbruksnæringen. 

Aktiviteten har vært økende over mange år. Arbeidsoppgavene for dykkere i havbruksnæringen er til 

dels særegne, og dykkingen organiseres og ledes til dels annerledes enn ved annen dykking innaskjærs.  

  

Arbeidstilsynet har over tid vært bekymret for det høye antallet ulykker og dødsulykker i forbindelse 

med innaskjærs yrkesdykking. Forekomst av trykkfallsyke og skader ved dykking i havbruksnæringen 

har vært høy over en lengre periode.  

 

Arbeidstilsynet kartlegger om dykkerarbeidet i havbruk blir utført i henhold til krav i regelverk, og om 

regelverk og retningslinjer er hensiktsmessige for det arbeidet som utføres. Arbeidstilsynet nedsatte 7. 

januar 2016 en arbeidsgruppe som har hatt som målsetning å utarbeide faglige tilrådninger for 

yrkesdykking i havbruksnæringen. Arbeidstilsynet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens faglige 

tilrådninger vurdere videre tiltak for dykking i havbruk, herunder endring av regelverk, retningslinjer og 

forvaltningspraksis. 

 

Som en ledd i denne kartleggingen, ber Arbeidstilsynet om innspill og kommentarer fra relevante 

aktører i dykkernæringen, fagmiljø og partene i arbeidslivet. Arbeidstilsynet ønsker tilbakemeldinger på 

de faglige tilrådninger arbeidsgruppen foreslår. Det bes også om at dette høringsbrevet formidles til 

øvrige relevante mottakere. 

 

Høringsbrev med rapport ligger på http://www.arbeidstilsynet.no/dykking 

Liste over høringsinstanser finnes på samme sted. 

 

Det bes om innspill og kommentarer innen 1. september 2016.  

 

Arbeidstilsynet er sekretariat for høringen. Høringssvar sendes til Direktoratet for arbeidstilsynet, 

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. Høringssvar kan også sendes elektronisk til 

post@arbeidstilsynet.no. Vi ber om at vårt referansenummer 2016/28728 oppgis ved svar. 
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