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D6 og D7
• Sjøfartsdirektoratet har på høring et forslag om endring av forskrift om kvalifikasjoner og 

sertifikater for sjøfolk
– En del innspill, hovedsakelig vedrørende D6 og D7
– Utsatt høringsfrist til 8. desember
– D6 og D7 vil ikke bli fastsatt 1. januar 2018
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Regulering av avlusingsinnretninger

• Bestilling fra NFD 5. oktober
• Endre/nye forskrifter for å regulere avlusingsinnretninger
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Yrkesdykking

• Bestilling 24. november
• Utrede lovgrensene for yrkesdykking sammen med 

Arbeidstilsynet og bli enig om fremtidig grensegang
• Frist 15. februar 2018
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Prosjektmandat havbruksanlegg «offshore»

• Bestilling fra NFD 13. september
• Gjennomgang av dagens regelverk for 

bygging og utrustning opp mot maritimt 
regelverk og foreslå løsninger

• Tildeling der hvor lokalitetsbegrepet blir 
kunstig og opp mot 
produksjonsområdeforskriften

• AML og HMS
• Kompetanse og bemanning
• Realregistrering og pant
• Frist 31. desember 2017
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HMS – Status
• Arbeidstilsynet regulerer

– Arbeidsplass og –lokaler
– Arbeidstakermedvirkning, verneombud, 

risikovurdering, arbeidsinstruks, helse, 
personlig verneutstyr

– Støy, vibrasjoner, stråling, kjemikalier, 
biologiske faktorer

– Utførelse, arbeidsutstyr, tekniske krav til disse
– Eksplosjonsfarlige atmosfærer
– Internkontroll

• Tilsvarende finnes under maritim regulering, 
men tilpasset maritim virksomhet

– Svært likt formål, variasjon i detaljene
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Bygging og utrustning – Status

• NYTEK-forskriften og NS-9415:2009 regulerer teknisk sikkerhet i dagens regime
– Formålet er å hindre rømming av fisk, sikkerhetsnivået er lagt deretter
– Systemet legger opp til en inndeling av hovedkomponenter, men åpner for integrerte anlegg 

gjennom funksjonskrav i generelle kapitler
– 9415 er i en revisjonsprosess, NYTEK vil måtte revideres parallelt

• Integrerte anlegg kan for eksempel være bygget/utrustet for å ta høyde for rømmings-, person-
og miljøsikkerhet

• Grenseflatene må kartlegges, man kan ikke ta det for gitt at personsikkerheten er tilstrekkelig 
ivaretatt selv om rømmingssikkerheten er i henhold

• Unntak i skipssikkerhetsloven ift. havbruksanlegg
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Bygging og utrustning – Behov 

• Enkelte har lagt klasseregelverk og Sdir sine 
regler for skip og flyttbare innretninger til 
grunn for å utfylle 9415, dokumentere 
forsvarlighet i henhold til NYTEK samt ivareta 
andre sikkerhetsaspekt på eget initiativ

• Krever innsats og ressurser å dokumentere et 
helhetlig sikkerhetsnivå, utfordrende å 
sjonglere ulike sektormyndigheter samt 
kartlegge hva som kreves, og hva som er 
«frivillig»

• Forsikringsselskapene etterlyser et 
tilstrekkelig reguleringsregime
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Bygging og utrustning – svakheter i dagens regulering 
• Tekniske regler i NS 9415 er basert på konvensjonelt anlegg med flåte, Arbeidsplassforskriften 

er beregnet for arbeidsplass på land
– Ankring, 50 års returperiode vs. 100 års
– Dynamisk posisjonering – ikke nevnt
– Ballastsystemer
– Skrog/bærende struktur
– Stabilitet, vann- og værtett integritet
– Elektriske anlegg

• DSB fører tilsyn etter NEK 400 kap. 8
– Kan vurdere å bruke forskrift for maritime elektriske anlegg

– Kommunikasjonssystemer
• Ikke eksplisitt i NYTEK
• Arbeidsplassforskriften § 4-1: Skal være kommunikasjonssystemer for å varsle i nødsituasjon

– Nødgenerator – ikke nevnt
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Bygging og utrustning – svakheter i dagens regulering 
– Sleping

• NS 9415: skal tas hensyn til i prosjektering og bruk for å ikke svekke struktur i anlegget
– Brannsikring

• NS 9415: ikke nevnt, bortsett fra at det skal finnes ventil på brennstoffline som skal kunne 
fjernstyres utenfor maskinrom

• Arbeidsplassforskriften § 4-3: Arbeidsplassen skal innrettes slik at brann- og eksplosjonsfare 
forebygges.

– Brannslukking
• NS 9415: kun krav til brannplan som viser plassering
• Arbeidsplassforskriften § 4-3: Brannslokkingsutstyr i tilstrekkelig omfang skal være lett 

tilgjengelig på arbeidsplasser under jord, i havneområder, der det utføres varmt arbeid og ved 
maskiner hvor det er fare for brann og eksplosjon.

• Ingen direkte krav til totalslukkeanlegg
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Bygging og utrustning – svakheter i dagens regulering 
• Vinterisering – ikke nevnt. Nødvendig?
• Måling av værdata – ikke nevnt.
• Redningsutstyr

– Arbeidsplassforskriften:
• Rømnings- og redningsutstyr skal finnes på steder hvor arbeids- eller rømningsforholdene gjør 

det nødvendig
• Redningsutstyret skal være funksjonsdyktig og klart til bruk til enhver tid og være lett tilgjengelig.
• Oppbevaringssteder for rømnings- og redningsutstyr skal være hensiktsmessig merket.

• Drikkevann
– Drikkevannsforskriften (Mattilsynet)
– Ingen tekniske krav, skrevet mtp drikkevannsanlegg på land
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Bygging og utrustning – Muligheter 
• Krav til personsikkerhet må trumfe rømmingssikkerhet på et konstruksjonselement som skal 

ivareta begge deler!
• Fiskeridirektoratet som koordinerende myndighet?

– Se til reguleringen av petroleumsvirksomhet
• Mulighet for maritim sertifisering som alternativ til NS 9415?

– Se tilsvarende i reguleringen av petroleumsvirksomhet 
• Arbeidsmiljøtilsyn lengre til havs – hvem skal utføre?

– Arbeidstilsynets praksis er å føre tilsyn innaskjærs og på land
– Er maritime arbeidsmiljøregler et alternativ?

• Regulering og tilsyn med elektriske anlegg
– fra NEK 400 til forskrift for maritime elektriske anlegg? Eller klasseregler som et alternativ?
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Registrering og pant – Status 
• Disse skal registreres i Skipsregisteret i dag:

– Boreplattformer og andre flyttbare offshoreinnretninger, § 507
– Skip, § 11

• Disse kan registreres:
– Faste offshoreinnretninger under bygging i Norge, § 39
– Andre flytende innretninger, §§ 33, 2

• Men ikke:
– Flytebrygger og anlegg til oppdrett av fisk, skalldyr mv. samt tilbehør til slike anlegg er ikke å anse 

som andre flytende innretninger
• FOR-1994-04-26-321 om registrering av andre flytende innretninger hindrer registrering av alt 

som har med oppdrett av fisk i Skipsregisteret
– Forskriften likestiller flytebrygger med akvakulturanlegg, tanken bak var at dette er permanent 

oppankret på bestemt lokalitet
– Utdatert tankegang fra den tid oppdrett var sterkt tilknyttet land
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Registrering og pant – Status 
• Disse kan derfor ikke registreres per i dag

06.12.2017



Registrering og pant – Status 

• Akvakulturregisterforskriften
– § 1. Formål og saklig virkeområde
– Akvakulturregisterets formål er å gi rettslige 

disposisjoner til eller i en akvakulturtillatelse 
rettsvern.

– …
– § 8. Hva panteretten omfatter
– Panterett i akvakulturtillatelse gjelder tillatelsen 

i sin helhet, slik den er til enhver tid. Panterett i 
akvakulturtillatelser omfatter ikke ting som kan 
pantsettes etter panteloven § 3-3, § 3-4, § 3-8, 
§ 3-9, § 3-10 eller § 3-11.
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Registrering/pant - status
§ 3-9.Pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring.
(1) Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet i landbruket, men som ikke 
er tilbehør til fast eiendom, og varer som produseres i virksomheten, kan underpantsettes 
særskilt.
(2) Som slikt løsøre ansees:
…
b) merder og annet liknende utstyr som brukes eller er bestemt til bruk i akvakultur.
…
(3) Panteretten får rettsvern ved tinglysing på eierens eller den bruksberettigedes blad i 
Løsøreregisteret.
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Registrering/pant - status

• For realisasjon av pantekrav må panthaver først skaffe rettslig grunnlag – via 
Namsmannen 

• Ved registrering i et realregister (f.eks. Skipsregisteret eller Akvakulturregisteret) 
er pantedokumentet det rettslige grunnlaget direkte.
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Registrering og pant – Status 

Petroleumsregisteret:
§ 2-1. Registrering av tillatelser, registerenhet
Registerfører skal registrere alle tillatelser i Petroleumsregisteret. Hver tillatelse utgjør en egen 
registerenhet.
§ 3-2. Registerhjemmel
…
Registerhjemmel omfatter også rettighetshaver rettigheter til innretninger som ikke er registrert i 
et annet realregister og som ikke er plassert på land eller sjøgrunn undergitt privat 
eiendomsrett.

• I Petroleumsregisteret registreres altså også innretninger i tillegg til tillatelser.
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Registrering og pant – Behov og muligheter 
• Innovative design er avhengig av gode 

rammebetingelser
• Sikre at Norge fremdeles er verdensledende 

på havbruk
• Realregistrering versus løsøre

• Skipsregisteret
– Åpne opp for akvakulturanlegg?
– Skape forutsigbarhet for de involverte

• Akvakulturregisteret
– Utvide til å omfatte konstruksjonen?
– Tilsvarende Petroleumsregisteret
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Takk for oppmerksomheten!

awa@sdir.no
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