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Høringssvar - etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og 
endringer i yttergrensene for produksjonsområdeforskriften 
 

Innledning 
Vi viser til høring om etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene 
for produksjonsområdeforskriften.  
  
Innledningsvis vil vi gjerne gi departementet ros for et ryddig og pedagogisk høringsnotat.  
  
Arbeidstilsynet har ingen materielle innspill til høringen hva gjelder innholdet i tillatelsesregimet eller 
endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften. 
  

Innspill relatert til HMS for arbeidstakere 
For de delene i høringen som berører HMS for arbeidstakere har Arbeidstilsynet følgende innspill: 
  
Pkt. 5.3.: Arbeidstilsynet støtter departementets forslag om prekvalifiseringskrav og at tiltakshaver må 
dokumentere tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre prosjektet knyttet til HMS. Det bør etter 
Arbeidstilsynets vurdering alltid stilles prekvalifiseringskrav knyttet HMS-kompetanse hos tiltakshaver.  
  
Pkt. 5.5 og 5.6.: Arbeidstilsynets støtter departementets forslag om at den prosjektspesifikke 
konsekvensvurderingen skal inkludere ansvar for å påse at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av det som blir foreslått etablert. Herunder viser vi til 
departementets redegjørelse knyttet til at avstand til fastlandet og beredskap vil medføre at det stilles 
høyere krav til personellsikkerhet. Dette er Arbeidstilsynet enig i.  
  
Pkt. 5.7.: Arbeidstilsynet støtter departementets forslag om at havtillatelser skal knyttes til bestemte 
akvakulturanlegg. Det er etter vår oppfatning en forutsetning for å kunne påse at HMS-kompetansen, 
som en del av prekvalifiseringskravene og konsekvensvurderingen, ivaretas gjennom driftsfasen.  
  
Pkt. 5.8: Arbeidstilsynet støtter departementets forslag om at det ved endringer i anlegget må 
vurderes hvilke virkninger dette får for HMS for arbeidstakerne når det skal avgjøres om det skal kreves 
søknad om ny tillatelse. Terskelen for å kreve søknad om ny tillatelse bør etter Arbeidstilsynets 
vurdering være lav der endringene berører forhold relevant for arbeidstakernes HMS.   
  
Pkt. 5.9.: Arbeidstilsynet støtter departementets forslag om samtykke ved overdragelse av tillatelse. 
Samtykke bør være betinget av at erververen av tillatelsen kan dokumentere samme kompetanse (iht. 
prekvalifikasjonskrav) som overdrager knyttet til HMS for arbeidstakere. 
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Generelt vil vi bemerke viktigheten av at hjemmelsloven til forskriften gir rom for å inkludere HMS for 
arbeidstakere. 

 
 
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi 
referansenummer 2022/7373. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post. 
 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet 
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seksjonsleder 
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seniorrådgiver 
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