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Fartøy i havbruksnæringen



Regelverket i dag

• Akvakulturloven (tillatelser, arealutnyttelse, miljø mv)

• Matloven

• Forurensningsloven

• Arbeidsmiljøloven (gjelder fullt ut; arbeidstid, kvalifikasjonskrav, stillingsvern…)

• Skipssikkerhetsloven/skipsarbeidsloven: Gjelder for skip knyttet til anleggene

• Havne- og farvannsloven

• Tilsyn: Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet





Utfordringer med dagens regelverk

• Har vært utilstrekkelige krav til fartøy > 15 m grense > mange ulykker

• Ikke tilstrekkelige grenseganger, særlig dykking et problemområde

• Rt. 1985 s. 624«Slik jeg ser det, må transporten av fôr i dette tilfellet anses 
som et naturlig, integrert ledd i virksomheten

• Rt. 2007 s. 1458: «Det er i vår sak dykkingen som utgjør det dominerende 
trekk ved virksomheten

• HR-2018-1781-A: Dykking etter kamskjell fra båt ikke aml. «fangst»

• Dom Sogn og Fjordane tingrett 2018 som gjaldt dykkerkombinerte 
servicefartøy: Retten: Dykking ikke «dominerende trekk ved virksomheten», 
ergo gjaldt ikke aml. og pålegg fra A-tilsynet.



Anniken Haugli i Stortinget,
4.6 2018
- kommenterer regelverket

«En slik uforutsigbarhet er i seg selv uheldig. Samtidig er det viktig for 
regjeringen å sikre at all dykking i norske farvann skjer under et 
tilfredsstillende regelverk og tilsyn, uavhengig av om det er 
arbeidsmiljøregimet eller sjøfartsregimet som kommer til anvendelse. 

På felles oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet har derfor Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet 
utredet grensen mellom arbeidsmiljøloven og sjøfartsregelverket på 
dette området, og kommet med forslag til endringer og klargjøringer.»







Havbruk til havs
• Lengre avstander til 

installasjonene
• Mer utfordrende logistikk enn i 

dag. 
• Større anlegg/kapasitet
• Vil kreve betydelige mengder fôr 
• Mer værutsatt 
• Større fokus på beredskap
• Høyteknologiske fartøy/floteller?
• Trafikale utfordringer/fare for 

sammenstøt
• Sikkerhetssoner (20 m i dag)
• Definere anlegg som «havn»?
• Marine miljø
• Jurisdiksjonsspørsmål

«Havbruk til havs vil sammenlignet med kystnære lokaliteter 
ha et risikobilde som i større grad samsvarer med 

maritime næringer og petroleumsnæringen»

- Fra interdepartemental rapport



• Antagelig er ingen regelverksregimer i dag dekkende for fremtidens behovet 

• Maritimt, landbasert, eller etter modell av petroleumsregelverket ?

• Fartøyene vil uansett være underlagt det maritime regimet

• Jurisdiksjon: Hvis anlegg/skip anvender fremmed flagg? 

• Funksjonskrav (etter mønster fra Petroleumsloven)?
• Stiller høye krav til virksomhetene og evne til oppfølging av overordnede krav
• Passer for store og økonomisk sterke virksomheter
• Passer for en næring som evner å supplere funksjonskrav med bransjestandarder

• Detaljerte krav (etter mønster fra sjøfartsregelverket)?
• Gir større forutberegnelighet
• Men mindre fleksibilitet
• Forutsetter ikke bransjestandarder i særlig grad

Utforming av regelverk



• Funksjonskrav (etter mønster fra Petroleumsloven)
• Overordnet tilsyn, revisjoner (liten grad inspeksjoner av installasjoner)

• Eller detaljerte krav (etter mønster fra sjøfartsregelverket)
• Sjøfartsdirektoratet kontrollerer alle skip med fysisk kontroll regelmessig

• I tillegg utføres revisjoner

• Forutsetter antagelig at klasseselskaper har en aktiv tilsynsrolle

• Tett samarbeid mellom tilsyn må uansett være en forutsetning

Fremtidig tilsyn



Ivaretakelse av arbeidstakernes HMS

• Ifølge en rapport fra SINTEF73 har ansatte i akvakulturnæringen et av Norges 
mest risikoutsatte yrker

• Rapporten: Vurdere om aml eller ssl/sal > se hen til petroleumsvirksomhet, og 
om overføringsverdi til havbruksvirksomhet. 

• Rapport: Arb.takere på innretning underlegges aml (som i offshore), men med 
arbeidstidsreglene og kompetanse/bemanningskrav til skipssikkerhetsloven
• «Regelverksshopping» > kjøpe arbeidsgiverne «fri» fra en 2/4 ordning i loven?

• Rapport: Arb.takere til sjøs reguleres av ssl/sal.

• Rapporten: «Valg av regime vil til slutt være et politisk valg»



Veien videre

• Sette opp overordnede mål for fremtidig regulering (uavhengig av regelverk)

• Klargjøre jurisdiksjonsspørsmål

• Få mer klarhet i konseptene som planlegges bygget

• Relevante tilsyn må tas med i arbeidet

• Partene i arbeidslivet må tas med i videre arbeid


