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Vi viser til tilsyn med: 

 SUBDCO MARINE SERVICES AS | orgnr 915064035

Se oversikt nederst i brevet med informasjon om sted, tid og deltakere på tilsyn.

Hensikten med tilsynet
Arbeidstilsynet kontrollerte om virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og 
sikkerhet (HMS). Tilsynet var ledd i ordinær oppfølging av virksomheter som utfører arbeid under 
vann/arbeidsdykking.

Arbeidstilsynet sender e-post med invitasjon til å gi tilbakemelding på tilsynet etter de aller fleste 
forhåndsmeldte tilsyn. Dersom virksomheten deres får tilsendt undersøkelsen, håper vi at de som var til 
stede under tilsynsbesøket vil ta seg tid til å svare på den. Det vil være nyttig for vårt videre 
forbedringsarbeid.

Oppsummering av tilsynet
Arbeidstilsynet hadde avtalt på forhånd pr. telefon at vi ønsket et tilsyn hos virksomheten. Vi ble 
tatt godt imot i virksomhetenes lokaler I Egersund. For tiden var det litt få oppdrag og virksomheten 
hadde vurdert andre muligheter og hadde oppdrag innenfor ROV, reservoarkontroll og opplevelsesturer. 
Det ble vist frem HMS-dokumentasjon for dykkingen som var utført og dette var i henhold til forskriften. 
Daglig leder hadde gjennomført HMS-kurs.

Arbeidstilsynet hadde gjennomgang av det regelverket som trådte i kraft 01.01.19 og en 
gjennomgang for regelverket som trår i kraft 01.01.20. Vi hadde en god dialog på hva som kunne gjøres 
for å bedre hverdagen for arbeidsdykkerne. Virksomheten ønsket det nye regelverket velkommen.

Virksomheten hadde ikke meldt inn virksomheten som dykkerfirma etter §26-47 i forskrift om utførelse 
om arbeid, men fikk informasjon og dokumentasjon på hvordan dette kunne gjøres.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom.

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan 
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til 
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt 
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/23273.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Marita Scott
tilsynsleder
(sign.) Ronny Hagen

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
www.arbeidstilsynet.no
www.arbeidstilsynet.no/post
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Oversikt over tid, sted og deltagere på tilsyn

 SUBDCO MARINE SERVICES AS | org.nr. 915064035

Oppmøtested: Varbergveien 49, 4371 EGERSUND
Når: 08.05.2019, kl. 14.15 (2)
Fra dere: Jonas Hovland (Daglig leder) og Eilef Tjølsen (arbeidstaker)
Fra Arbeidstilsynet: Ronny Hagen (seniorinspektør) og Ole Selvåg (seniorinspektør)

http://www.arbeidstilsynet.no/post

