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Forslag til ny forskrift om dykking fra skip og endringer i diverse 
forskrifter gitt med hjemmel i skipsarbeidsloven og 
skipssikkerhetsloven 
 
Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet [mm.dd.åå] med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet §§ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 59 og 60, jf. kgl.res. 16. 
februar 2007 nr. 171, Nærings- og fiskeridepartementets delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og 
delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002, og lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere 
på skip § 8-4, jf. Nærings- og fiskeridepartementets delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974. 
 
 
§ 1. Formål 

Formålet med forskriften er å  
a) sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for skipsarbeidstakere som er involvert i 

dykkeoperasjoner og  
b) sørge for at all yrkesdykking er underlagt et hensiktsmessig regelverk ved å 

harmonisere regelverket for yrkesdykking innen sjøfart med tilsvarende regler etter 
arbeidsmiljøloven. 

 
§ 2. Saklig virkeområde 

Forskriften gjelder sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende 
trykk. 

Forskriften gjelder for den som har sitt arbeid om bord i skip, og som er involvert i 
dykkeoperasjoner.  

Forskriften gjelder ikke fritidsdykking. 
 
§ 3. Geografisk virkeområde 

Forskriften gjelder for  
a) norske skip uansett hvor de befinner seg og 
b) utenlandske skip i Norges territorialfarvann. 

 
§ 4. Dykkeoperasjoner 

Med dykkeoperasjoner menes alle prosedyrer i forbindelse med arbeid ved økt 
omgivende trykk under vann eller i trykkammer hvor dykkeren tilføres pustegass. 
 
§ 5. Sikkerhet og helse ved arbeid under vann 

Forskrift 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid (forskrift om utførelse av 
arbeid) kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann gjelder tilsvarende for 
dykkeoperasjoner fra skip. 

For oppgaver som krever dykkerbevis, skal dykkerbeviset være utstedt i henhold til 
forskrift 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens 
område kapittel 8. 
 
§ 6. Kontroll, merking, fylling og krav til pusteluft 

Rederiet skal påse at pusteluftutstyr som brukes til dykking oppfyller kravene i 
forskrift om utførelse av arbeid kapittel 25 om kontroll, merking og fylling av pusteluft til 
dykking. 
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Rederiet skal påse at pusteluften oppfyller kravene i forskrift 6. desember 2011 nr. 
1358 om tiltaks- og grenseverdier § 5-5. 
 
§ 7. Krav til arbeidstakere med yrkeskvalifikasjoner opparbeidet i utlandet 

Forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjelder 
tilsvarende for arbeidstakere på skip.  
 
§ 8. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. august 2019.  
 

§ 9. Endringer i andre forskrifter 
Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre forskrifter: 
 
 

1. I forskrift 19. august 2013 nr. 990 om skipsarbeidslovens virkeområde § 1 legges det til en 
ny bokstav f: 
 
Skipsarbeidsloven gjelder ikke for personer som 
f) er involvert i dykkeoperasjoner fra skip, med mindre disse utgjør en del av skipets 
mannskap eller utfører annet arbeid knyttet til driften av skipet. 
 
2. I forskrift av 26. juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske skip mv. gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 1 skal lyde: 
 
§ 1. Virkeområde 

Denne forskrift gjelder arbeids- og hviletiden for sjøfolk på norske 
passasjer- og lasteskip som utfører arbeid i skipets tjeneste, samt på fritidsfartøy når noen 
utfører arbeid om bord. Forskriften gjelder også for sjøfolk på norskregistrerte flyttbare 
innretninger under forflytning, som er under maritim drift. Videre gjelder forskriften for 
arbeidstaker som har sitt arbeid om bord, og som er involvert i dykkeoperasjoner. 
 
Ny § 4a skal lyde: 
 
§ 4a. Arbeids- og hviletid for arbeidstakere som er involvert i arbeid under vann eller økt 
omgivende trykk 

Regler om arbeids- og hviletid gitt i eller i medhold av skipssikkerhetsloven gjelder 
for arbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner med de presiseringer som følger her: 
Alminnelig arbeidstid for arbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner kan ikke 
overstige  

a) 12 timer i løpet av 24 timer 
b) 42 timer i løpet av 7 dager, gjennomsnittberegnet over 8 uker 
c) 36 timer i løpet av 7 dager, gjennomsnittsberegnet over 52 uker. 
Ved gjennomføring av dykkeoperasjoner skal arbeidstakere som er direkte involvert i 

dykkeoperasjoner være tilstrekkelig uthvilt. Arbeidstakerne skal ha en periode på minst 11 
timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Etter endt sammenhengende arbeidsfri 
periode på minst 11 timer, skal en dykkeoperasjon gjennomføres så tidlig som mulig og 
avsluttes senest innen 10 timer etter arbeidsoppstart. 
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