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HØRINGSUTTALELSE - REVIDERT LOV OM HAVNER OG FARVANNM.V.

Vi viser ul depanett ntets oversendelse av høringsbrev av 21.12.06 fra Fiskeri og
kystdepartementet-

region Midt-Norge  er gitt i oppgave å avgi  høring t  endringsforslaget på vegne av
etaten.

Generelle kommentarer
Vi ser at havne-  og farvannsloven har få berøringspunkter mot det lovverk Arbeid ' t
dmimsur-rer. Viser ikke at endringen medfører endringer for vår tilsynspraksis eller det samarbeid

vi til nå har kott med Kystverket, et samarbeid som for øvrig er begrenset-

ts lovverk favner i hovedsak vid omhetser som sysselsetter arbeidstakere. Dette
anå~ igjen det området som kar sies å være virksomhetenes geografiske eller fysiske
arbeidsområde. I havner er det Ørt Sett produksjon- og trØØm irksomhet med der il knyttet
laste-  og på  kaier og brygger.  Arbeidsmiljøloven regulerer s girheten til den
mlandbasene virksomheten".

Kommentarer til enkeltbesaenu helser
Vi ser to klarne berøringspunkter mellom la mrkz e.

orslagets 4-1 taler om tiltak som krever tillatelse. Myndigbeten til å gi trlateise er overført til
kommunene .  Under bestemmelsen er nevnt blant annet kaier og brygger.  ØØ nevnt omfattes slike
av vårt tilsynsområde så freunt disse stedene kar hes som arbeids lasser.  Grensen for vårt
tilsynsområde. i havner r opp "runt skipssidf.  Forskrift om havneat eks gitt med hjemmel i
arbeidsmiljøloven 10.11.94 regulerer arbeid i havner, men gir også i kap. Ø detaljkrav alde
utforming av kaier.

ArbeidsrØljøloven innehold r i 518-9 en regel som krever at den• som skal oppføre bygning eller
utføre bygningsmessig arbeidsom er melde eller sølsnadsplØig etter plan-  og bygningsloven, jf.
pbl. § 93,  på forhånd skal innhente saneykke utos Arbeidstilsynet om bygningen eller tet
byggearbeidet inngår i,  skal brukes i virksomhet som går innunder loven.
Det er forutsats at kommunen skai gi '  helse før Arbeidstilsynet har girt
sanØkke, jf. pbl § 95 og saØbehandlinsfors esiftenS12. I og med at det også beri forslaget er
kornett som er gitt a~t ,  vil vi anta at bestemmelse ikke endrer noe på den allerede
etablerte ork ningen mellom Arbeidstilsynet og kom anene.  Problemet er å def nere om det er en
"arbeidsplass"  som bygges,  men dette er noe tiltakshaver skral ta stilling tri.

§ 4-1 nevner kuramma ansvar for å se til at tiltaket ikke strir mot bestemmelser i havneloven,
men vi antar at dette ikke ender kommumm ansvar for å ta stilling til om tiltaksplanene er lagt
fram for andre uryndigheter for kontroll av at planene oppf &r krav til tiltaket gjennom annet
lovnerk,  jf. bl.a, nevnte havnearbeidsferslaift.
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I dag motho vi kopi av Kystdirektoratets godkjenning av nye  lØanlegg. Vi antar at vi fortsatt va
motta slike meldinger etter kommunens Vedtak

Kap 6 amtøla sikkerhet.56-4 bevarer ba earbeØforskriftens sikkerherskrav. Vi arier denne for
å være en spesialforskrift som må ses som utande i  forhold til § 6-4 for så vidt gjelder sik et
knyttet opp mot landbaserte arbeØtakeie i havna, li esom annet lovverkvil  cletaljxeguIerr andre
objekter sen suer  seg i= hot . Vi Ørar dermed  også at forskriftskjemi elev i an=
ledd kun vil regulei e  forhold  som er pare lefle til havnearbeØforskriften  og at  det  ådik: vil krysse
innholdet i dem på noen måte som står i  moØtrid til  forskriftens innhold. Eventuelle forslag til
besrnnit-iser som kan synes motstridende må i så fall tas opp med ArbeØtilsynet giennom hsrmg
for vurdering og eventueU samordning av bestemmelsene.

Vi viser ellers  til hokonvensjon  nr. 152/1979  om yrkesmessig sikkerhet og helse i  havnearbeid,
sota er basis  for bavnearbeidsforskrifren.

Arbeids~ ser ikke at vi har andre kommentarer til endringsforslaget.

Med hr7sen
Arbeidstilsynet lidt-Norge

Mortem Storseth
seniorrådgiver


