
VÅR DATO VÅR REFERANSE 1
10.03.2009 2008/35228   19777/2009 
DERES DATO DERES REFERANSE 
 
VÅR SAKSBEHANDLER 

 

Per Arne Larsen tlf 917 85 127 
Gry Singsaas tlf 970 26 427 
Tor Fjelldal tlf 977 27 768 
Egil Dahlen tlf  918 10 674 

 
 

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR 
Statens Hus direktoratet@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211 
7468 Trondheim INTERNETT TELEFAKS  
Norge www.arbeidstilsynet.no 73 19 97 01  

 

Høringsinstanser ihht vedlagte liste 
 

 

 
 
FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM SIKKERHET OG HELSE VED ARBEID UNDER 
VANN ELLER ØKT OMGIVENDE TRYKK – HØRING 
 
Arbeidstilsynet har gjennomgått gjeldende dykkeforskrift med sikte på en bedre og mer moderne struktur og behov for 
materielle endringer. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med en referansegruppe, som har gitt innspill og råd til 
vedlagte forslag. På denne bakgrunn foreslår Arbeidstilsynet en ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under 
vann eller økt omgivende trykk med hjemmel i arbeidsmiljøloven.  
 
Høringsbrevet sendes ut i henhold til liste vedlagt. Det bes om at høringsbrevet formidles til relevante underliggende 
forbund, foreninger m.v.  
 
Arbeidstilsynet ønsker tilbakemeldinger og kommentarer fra høringsinstansene for å sikre en best mulig forskrift som 
sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for dykkere. I tillegg skal forskriften fungere som er et godt redskap for både for 
partene i virksomhetene og Arbeidstilsynet. Forskriften er å finne på Arbeidstilsynets nettsider: 
www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger
 
Høringssvar sendes Direktoratet for arbeidstilsynet innen 17.06.2009 
 
 

1. Bakgrunn og målsetting 
 
Bakgrunn 
Gjeldende forskrift om dykking ble fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 30. november 1990. 
På det tidspunkt forskriften ble fastsatt var det behov for å gi klare, relativt omfattende og 
detaljerte krav med det formål å oppnå sikker dykking. En rekke sentrale krav er i dag innarbeidede 
rutiner og forskriftsregimet har endret seg i retning av mer funksjonsrettede bestemmelser. 
Dykkeforskriften er nå 18 år, og både teknologi og prosedyrer har endret seg i løpet av denne tiden. 
 
Målsetting 
Forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk 
sikter mot å øke sikkerheten for dykking innenfor Arbeidstilsynets tilsynsområde. Hensikten har 
derfor vært å komme frem til et mer moderne og brukervennlig regelverk, som ytterligere skal bidra 
til arbeidstakernes sikkerhet. Samtidig skal også forskriften være et godt verktøy for Arbeidstilsynet.  
  
En viktig målsetting med den nye forskriften er en tydeliggjøring av arbeidsgivers plikter i forhold 
til planlegging, risikovurdering og organisering av arbeidet i forskriftsforslagets andre kapittel. Av 
samme grunn er det derfor nødvendig å presisere krav til utarbeidelse av sikkerhetsprosedyrer, 
beredskapsplaner inkludert nødprosedyrer, og arbeidsinstruks. For å understreke viktigheten, 
synliggjøres medvirkning fra verneombud, eventuelt arbeidstakerrepresentanter, og arbeidstakere i 

http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger
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egen bestemmelse. Forskriften vil også inneholde strengere krav til dokumentasjon for å gi 
Arbeidstilsynet bedre mulighet til å vurdere forsvarligheten ved foretatte dykkeoperasjoner.   
 
Forskriften skal sikre en forsvarlig bemanning. Dette oppnås ved å tydeliggjøre kravene til 
minimumsbemanning ved dykkeoperasjoner som settes til minimum tre dykkere.  
Kvalifikasjonskravene til alle som skal delta i en dykkeoperasjon samles i et eget kapittel.   
 
Forskriften skal også føre til en bedre overvåkning av dykkeoperasjonene ved at det foreslås å 
innføre krav til meldeplikt for alle dykk som planlegges ved dekompresjonsstopp. En slik melding 
vil gjøre det mulig for Arbeidstilsynet å ha oversikt over hvor dykkeoperasjonene utføres. Vi vil 
likevel understreke at tilsynsaktiviteten vil omfatte alle dykkeoperasjoner, også de som ikke er 
meldepliktige.  
 
 
Organisering 
Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe av direktøren for Arbeidstilsynet, som kom med tilrådninger 
om regelverket i en rapport av 22.4.2004. I tillegg er flere forhold ved forskriftsreguleringen 
gjennomgått i korrespondanse mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet. 
Konklusjonene av dette arbeidet innebar en beslutning om å foreta en total gjennomgang av 
regelverket for dykking innaskjærs.  
 
Arbeidstilsynet har på denne bakgrunn organisert arbeidet med en intern arbeidsgruppe og en 
referansegruppe hvor følgende parter har deltatt: 
  

- Bergen Brannvesen/Norsk Redningsdykkerforum 
- Bergens Sjøfartsmuseum 
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
- Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen 
- Havforskningsinstituttet 
- NOOMAS 
- Norges Dykkeforbund 
- Norsk Arbeidsmandsforbund  
- Norsk bransjeforening for undervannsentreprenører 
- Norsk Yrkesdykkerskole 
- PADI Nordic 
- Petroleumstilsynet 

 
Referansegruppen ble sammensatt for å gjenspeile de ulike dykkermiljøene. Arbeidstilsynet har 
utarbeidet dokumenter i forkant av møter med Referansegruppen (RG), som RG har gitt sine 
synspunkter på. Det har i alt vært avholdt seks møter med RG, det siste 13.09.2007, hvor RG i 
forkant fikk tilsendt helhetlig utkast til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller 
økt omgivende trykk. I løpet av arbeidet, har RG også gitt innspill på kommentarer til de enkelte 
bestemmelsene.  
 

2. Vurdering av konkrete innspill til forskriftsendringer 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har bedt Arbeidstilsynet om å vurdere enkelte konkrete 
regelverksendringer for dykkevirksomheten innenfor sitt ansvarsområde. Disse var: 

 En generell overordnet meldeplikt for alle dykkeoperasjoner innenfor direktoratets 
ansvarsområde 

 Krav til årlige helseattester for dykkerne 
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 Nærmere krav til hvor mye luft det er lov å ha igjen på flasken ved etterfylling 
 Samtykkeordning for forsøksdykking ved NUI og andre lignende institusjoner 

 
 
En generell overordnet meldeplikt for alle dykkeoperasjoner innenfor Arbeidstilsynets ansvarsområde 
Arbeidstilsynet ble bedt om å vurdere en generell overordnet meldeplikt for alle dykkeoperasjoner 
innenfor Arbeidstilsynets tilsynsområde. Arbeidstilsynet har i forbindelse med vår vurdering også 
innhentet Referansegruppens synspunkter på dette. Tanken var at en meldeplikt for alle typer dykk 
ville gi Arbeidstilsynet økt mulighet til å føre tilsyn med de ulike dykkeoperasjonene. Dagens 
situasjon hvor Arbeidstilsynet ikke får noen forhåndsmelding, har vanskeliggjort tilsynet på dette 
området.  Arbeidstilsynets forslag er på denne bakgrunn at de fleste typer dykk bør 
forhåndsmeldes.  
 
Arbeidstilsynet foreslår at meldeplikten forbeholdes dykkeoppdrag som planlegges med 
dekompresjonsstopp, jf forslaget § 13 Meldeplikt. Meldeplikten vil gi Arbeidstilsynet mulighet til å 
føre tilsyn med dykkeoppdrag hvor det kan være en økt risiko, og hvor det er hensiktsmessig at 
Arbeidstilsynet har oversikt over hvor det bør føres tilsyn.  
 
Arbeidstilsynet mener likevel det må gjøres unntak fra plikt til å forhåndsmelde for 
beredskapsdykkere (som brann- og redningstjeneste). De vil sjelden ha mulighet til å planlegge 
dykkeoppdragene siden de i liten grad kjenner til tid eller sted for fremtidige redningsaksjoner.  På 
denne bakgrunn fremmer Arbeidstilsynet forslag til § 13 siste setning, som legger opp til at melding 
skal sendes så snart som mulig, i de tilfeller hvor det ikke er mulig å sende meldingen i forkant. 
Dette innebærer at beredskapsdykkerne må sende melding for dykk som planlegges med/er foretatt 
med dekompresjonsstopp, så tidlig som mulig, selv om dykket er gjennomført. Melding i etterkant 
fra beredskapsdykkere vil derfor ikke oppfylle samme formål som for øvrige meldinger, som er å 
gjøre det mulig for Arbeidstilsynet å føre tilsyn med dykkeoppdraget. Det anses likevel 
hensiktsmessig at melding sendes, for å gi Arbeidstilsynet bedre innsikt i hva slags art slike 
dykkeoppdrag er, og bekreftelse på at trykkammer finnes på dykkestedet. Kravene til hva 
meldingen skal inneholde er det samme, jf forslaget § 14. Arbeidstilsynet presiserer at meldeplikten 
også gjelder for dykkeinstruktørene.  
 
 
Krav til årlig helseattest for dykkerne 
Det er et krav for arbeidsgiver å påse at den som settes til å utføre dykking skal ha gyldig 
helseerklæring samt dykkerbevis for den aktiviteten som gjennomføres, jf forslaget § 27. Forslaget 
setter krav til at helseerklæring utstedes av godkjent dykkerlege. Gjeldende dykkeforskrift fastsetter 
to års varighet på en utstedt helseerklæring. 
 
For dykking innaskjærs har det de siste seks år vært krav om helsekontroll hvert annet år. Offshore 
dykking, som Petroleumstilsynet fører tilsynet med når det gjelder dykking offshore og på 
landanleggene, har krav om årlige helseattester. Ptil forholder seg også til NORSOK standard U-
100 for bemannede undervannsoperasjoner, hvor det også er krav om årlige helseattester. Selv om 
standarden ikke gjelder for den type dykk Arbeidstilsynet fører tilsyn med, er dette også et 
argument for innføring av årlige helsekontroller. Det er også ønskelig å ha felles regler for offshore 
og innaskjærs dykking der dette er hensiktsmessig.  
 
Statens helsetilsyn deltok i arbeidet med å utforme retningslinjer for helseundersøkelser av dykkere, 
som setter krav til hva helseundersøkelsen skal omfatte og fungerer som en veiledning for 
dykkerlegene ved selve helseundersøkelsen. Helsetilsynet har ingen medisinske rapporter som 
omhandler konsekvensene for dykkernes helse ved valg av ett eller to års varighet av helseattestene.  
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EDTC er et internasjonalt samarbeidsorgan innenfor dykking, hvor både myndighetene, industrien 
og dykkere/dykkeorganisasjoner er representert. I deres egen standard for helseundersøkelser 
anbefaler de årlige helsekontroller. Imidlertid anbefaler de en svært grundig førstegangs 
helsekontroll, og en årlig som er mindre omfattende, og eventuelt en nærmere vurdering dersom 
dykkeren har vært utsatt for medisinske problemer.  
 
Forslaget setter en maksimumsgrense for helseerklæringens varighet. Arbeidstilsynet gjør 
oppmerksom på at dykkeren ikke skal benyttes til dykking hvis dykkeren erfarer helsesvikt eller ved 
økt risiko for sykdom eller skade som kan ha betydning for helsen. I slike tilfeller skal dykkeren 
fremstilles for ny helseundersøkelse.  
 
Å innføre hyppigere helseundersøkelser vil medføre økte kostnader for den enkelte arbeidstaker. På 
tross av økte kostnader, vektlegger Arbeidstilsynet at dykkefaglig ekspertise både i næringen, i andre 
etater og internasjonalt har valgt å legge seg på årlige helsekontroller. Dykking er et risikoyrke som i 
seg selv kan medføre umiddelbar risiko for den enkeltes helse samt at det er avdekket at dykking 
kan medføre negative langtidsvirkninger på dykkerens helse. Arbeidstilsynet vil derfor i vårt 
regelverk legge til rette for en best mulig ivaretakelse av disse arbeidstakernes helse. I mangel av et 
fungerende system for avdekking av langtidsvirkninger, vil hyppigere helseundersøkelser kunne 
bidra til å skjerpe arbeidsgivers og arbeidstakers årvåkenhet i forhold til den helserisiko dykkingen 
representerer.  
 
Arbeidstilsynet foreslår på denne bakgrunn og ut fra en føre-var vurdering å endre dagens ordning 
fra to års varighet til at helseerklæringene skal være gyldige i ett år, jf forslagets § 48. Arbeidstilsynet 
vil likevel særlig anmode om høringsinstansenes syn på å endre dagens ordning. 
 
 
Nærmere krav til hvor mye luft det er lov å ha igjen på flasken ved etterfylling 
Tidlig i prosessen med revisjon av dykkeforskriften ble det stilt spørsmål om det var en svakhet ved 
det gjeldende regelverket at det ikke ble spesifisert krav til den luften (eller gassen) som er på 
trykkluftflaskene for pusteluft som dykkerne bruker, og at det bare er krav til den luften som 
trykkes inn i flasken. Ved gjennomgang av gjeldende regelverk ble det likevel avklart at forskrift om 
kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern av 15. november 1983 
(bestillingsnummer 441), stiller krav til kvaliteten på pustegassen. Av sikkerhetsmessige grunner har 
Arbeidstilsynet satt inn henvisning til denne forskriften i kommentarene til forslaget § 42. 
 
 
Samtykke innen forsøksdykking iverksettes – ikrafttredelse 01.01.08 
I tillegg til denne totale gjennomgangen av hele forskriften, har det vært innført visse endringer i 
dette regelverket i forkant av denne totale gjennomgangen. Det er gjennomført endringer i 
gjeldende dykkeforskrift med innføring av midlertidige bestemmelser om samtykke innen 
forsøksdykk iverksettes. Disse bestemmelsene var på høring i perioden 06.02.07 til 07.05.07. 
Endringene trådte i kraft 1.1.2008. De vedtatte endringene om forsøksdykking er inkludert i 
vedlagte forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende 
trykk §§ 15 og 16.  
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3. Endringer i forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved 
arbeid under vann eller økt omgivende trykk 

 
Strukturelle endringer i forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk 
Forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk 
skiller seg fra den gjeldende forskrift om dykking, særlig ved at man her har gått bort fra det 
detaljnivå som gjeldende forskrift inneholder, og i stedet inkludert funksjonelle bestemmelser av 
mer generell art. Dykkeforskriften er inkludert i de forskrifter som omfattes av Arbeidstilsynets 
regelforenklingsprosjekt1. Strukturen i forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid 
under vann eller økt omgivende trykk er utformet for å kunne plasseres i Arbeidstilsynets struktur 
for de seks nye HMS-forskriftene.  
 
Forskriftsforslaget innebærer en vesentlig reduksjon i omfanget på forskriften i forhold til 
gjeldende forskrift. I tillegg kommer kommentarer til forskriften, som er av omtrent samme 
omfang som etter gjeldende forskrift.  
 
Forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk gjelder all dykking 
som faller inn under Arbeidstilsynets tilsynsområde. I praksis ligger en begrensning i at dykkerbevis 
ikke utstedes for dyp dypere enn 50 meter. Dykking, uansett hvor det dykkes fra, faller inn under 
forskriften. Unntak gjelder som tidligere dykking som faller inn under Petroleumstilsynets 
tilsynsområde. 
 
Det er satt inn et unntak for krav til dykkerbevis i forslaget § 2, for forskere og helsepersonell som 
må utføre påkrevd arbeid i trykksatt kammer. I utgangspunktet gjelder krav til dykkerbevis også i 
forhold til slike oppgaver, men dette er ikke særlig praktisk. Det understrekes at det kun er et 
unntak for dykkerbevis, og at de generelle kravene til helse for å kunne utføre arbeid i trykksatt 
kammer fortsatt gjelder. 
 
 
Materielle endringer i forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk 
Vi vil imidlertid særlig gjøre oppmerksom på øvrige foreslåtte endringer: 
 
 
- Krav til meldeplikt 
Krav til meldeplikt er regulert i forslagets § 13. Det foreslås en plikt å melde alle dykk som 
planlegges med dekompresjonsstopp til Arbeidstilsynet i god tid før dykkeoperasjonen igangsettes. 
Meldingen skal gjøre det mulig for Arbeidstilsynet å føre tilsyn med denne type dykk. Forslagets  
§ 13 regulerer hva en slik melding skal inneholde. I kommentarene til bestemmelsen legges det opp 
til at slik melding i tillegg til vanlig postgang alternativt kan sendes elektronisk til Arbeidstilsynet i 
den region hvor dykkeoperasjonen skal skje. Det foreslås et unntak der hvor det ikke er mulig å 
sende melding i forkant. Dette er særlig tenkt for beredskapsdykkere, som i stedet må sende 
melding så tidlig som mulig i etterkant av dykkeoppdraget. Kravene til hva meldingen skal 
inneholde er de samme. 
 
 
 

                                                 
1 Se mer om dette på Arbeidstilsynets hjemmesider: 
http://www.arbeidstilsynet.no/c26979/artikkel/vis.html?tid=45831
 
 

http://www.arbeidstilsynet.no/c26979/artikkel/vis.html?tid=45831
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- Dykkesertifikatene erstattes av dykkerbevis A og B 
Dagens ordning med krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i § 9, som kan gi sertifikatklasser I, 
II, III, R eller S, foreslås erstattet med § 25 Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis i 
forslaget. Dykkerbevisene reduseres til to hovedkategorier, klasse A og B. Betegnelsen 
”dykkerbevis” er mer egnet i forhold til arbeidsmiljølovens krav generelt, og vil skille 
dykkerbevisene fra de gamle sertifikatbetegnelsene. 
 
Dykkerbevis klasse A vil omfatte enkle arbeidsoppgaver, eksempelvis inspeksjonsdykking, 
fotografering under vann, prøvetaking, vitenskapelig arbeid med lettere slamsuging osv. I denne 
klassen tillates bruk av enklere arbeidsutstyr. Dykkerbevis klasse A gjelder for dybder ned til 30 
meter.  
 
Dykkerbevis klasse B er en påbygning på dykkerbevis klasse A. Dykkerbevis klasse B gjelder for 
dybder ned til 50 meter. Dykkerbevis klasse B omfatter i tillegg til arbeidsutstyr i klasse A, også 
andre vanlige typer arbeidsutstyr. Dykkerbevis klasse B skal også ombefatte sikkerhetsopplæring i 
bruk av våtklokke, trykkammer, hjelmdykkerutstyr med mer, jf forslaget § 25 b). 
 
I tillegg til de dykkerbevis A og B som reguleres i forskriften, legges det opp til et ”A-minus” 
dykkerbevis som retter seg mot de som kun har fått opplæring i å dykke i vitenskapelig hensikt, jf § 
25 tredje ledd. Formålet er å gjøre det mulig å utføre dykking i vitenskapelig hensikt, uten at det er 
nødvendig å fullføre hele opplæring for dykkerbevis klasse A. Dykking i vitenskapelig hensikt vil 
gjerne medføre observasjon og innsamling av data. Ofte benyttes enklere verktøy, som små 
slamsugere, med lav eller ingen risiko ved bruk. På denne bakgrunn foreslås et enklere dykkerbevis 
for denne type dykkeoperasjoner. Slike vitenskapelige dykkerbevis skal ha begrensningen i 
anvendelsesområde tydelig avmerket på dykkerbeviset, jf forslaget § 26 annet ledd. 
 
Vi gjør oppmerksom på at den som skal utføre arbeid under vann, i tillegg til 
sikkerhetsopplæringen, må ha den fagopplæring som er nødvendig for at arbeidet kan skje farefritt, 
se forslagets § 28. Arbeidsgiver må derfor forsikre seg om at vedkommende dykker har relevant 
fagopplæring. 
 
 
- Forsvarlig bemanning ved dykkeoperasjonen 
Det foreslås en minimumsbemanning bestående av en dykkerleder, en dykker og en reservedykker 
for enhver dykkeoperasjon, jf forslaget § 32. Ytterligere behov for bemanning må avgjøres etter en 
risikovurdering, hvor det særlig skal legges vekt på de arbeidsoppgaver som skal utføres og de farer 
som dykkerne kan utsettes for ved den enkelte dykkeoperasjon.  
For redningsdykkere som rykker ut i helikopter er det gjort et unntak, ut fra plassbegrensninger i 
helikoptrene som benyttes. I disse tilfellene forutsettes det at lineholderfunksjonen kan ivaretas av 
kompetent mannskap på helikopteret. 
  
Det er også gjort unntak fra kravene til minimumsbemanning i første ledd for virksomhet som 
driver opplæring av fritidsdykkere. Her tillates at det kan være tilstrekkelig med to instruktører til 
stede, men det understrekes at bemanningen alltid må stå i forhold til de farer som instruktørene 
kan utsettes for i forbindelse med opplæringen. 
 
 
- Bruk av dykke- og behandlingstabeller 
I tillegg til bruk av anerkjente dykke- og behandlingstabeller åpner forslaget for at dykking og 
opphold i dykkingen kan tilrettelegges og gjennomføres også ved bruk av elektroniske dykke- og 
behandlingstabeller (edob). Det er imidlertid en forutsetning at anerkjente dykke- og 
behandlingstabeller er lagt inn i edob på en forsvarlig måte som kan etterprøves, slik at bruk av 
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edob gir minst like sikker dykking som ved direkte bruk av tabellene, jf forslaget § 36. Samme 
bestemmelse regulerer også forbud mot å planlegge med dekompresjonsstopp for dykking med 
selvforsynt svømmedykkeutstyr (SCUBA). 
 
Det vises for øvrig til vedlagte forslag til forskrift og kommentarer. 
 

3. Forholdet til Petroleumstilsynets myndighetsområde 
Denne forskriften kommer ikke til anvendelse for virksomhet i forbindelse med 
petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen og petroleumsrelaterte landanlegg som er underlagt 
Petroleumstilsynets tilsynsområde.  
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Innføring av meldeplikt for dykkeoppdrag som planlegges med dekompresjonsstopp vil medføre 
noe økt administrasjon både for den som berøres av meldeplikten og for Arbeidstilsynet. Noe av 
byrdene vil avhjelpes ved at Arbeidstilsynet legger opp til en elektronisk behandling av slike 
meldinger. Innføring av årlige helseundersøkelser vil øke dykkernes utgifter til legeundersøkelser, 
og øke administreringen av registeret. For øvrig antas ikke forslaget å ha nevneverdige økonomiske 
eller administrative konsekvenser. 
 

5. Høringsfrist 
Direktoratet for arbeidstilsynet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 
12.06.2009. Vi ber også om at høringsbrevet med forslag til ny dykkeforskrift med underliggende 
dokumenter blir formidlet videre til relevante underliggende instanser. 
 
Vi gjør oppmerksom på at høringsbrevet og de øvrige dokumenter er tilgjengelige på 
Arbeidstilsynets hjemmesider; www.arbeidstilsynet.no.  
 
Med hilsen 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
 
 
Ingrid Finboe Svendsen      
Direktør       Gaute Ivar Bjøru 

avdelingsdirektør, Lov og regelverk 
 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. 
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