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Helse, miljø og sikkerhet i småbåthavnene(HMS) 
 

1. Bakgrunn  
 

I hovedavtalen mellom Nøtterøy Kommune og de syv småbåtforeningene, pkt 4.2, 8.ledd 
fremgår følgende krav: 
 
”Den enkelte båtforening er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet(HMS) innefor leieobjektets 
avgrensning, og skal fremlegge dokumentasjon på at forskrifter følges.  NK vil som eier utarbeide 
mal/kravspesifikasjon og ved kontroller forsikre seg om at krav til HMS blir etterfulgt. 

 
            

2. Hjemmelsgrunnlag 
       
 

Systematisk HMS-arbeid er hjemlet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (Internkontrollforskriften).   
 
Denne forskriften stiller krav om at båtforeningene som virksomhet skal iverksette systematiske 
tiltak for å sikre liv, helse og materielle verdier innefor områdene: 

 
 

• Elsikkerhet-Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg   

• Brannsikkerhet-Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
• Sikkerhet ved ytre miljø(forurensning) 
• Arbeidstakersikkerhet- Arbeidsmiljøloven  
• Personsikkerhet ved ferdsel på bryggeanleggene(allmenn sikkerhet) 

 
 
 
 
 
3. HMS-Innhold og omfang 

    § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon  

       Systemet skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som 
er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:  Dokumentasjon  

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som 
gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig 
viktighet for virksomheten  

-  

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det 
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om 
endringer  

-  

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  -  

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet  må 
dokumenteres 



skriftlig  

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver 
og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt  

må 
dokumenteres 
skriftlig  

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene  

må 
dokumenteres 
skriftlig  

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen  

må 
dokumenteres 
skriftlig  

 
For HMS-arbeidet i båtforeningene kommer spesielt § 5, pkt. 4-7, til anvendelse. Den praktiske 
tilnærming foretas med bakgrunn i regelverket som omtalt ovenfor, pkt 2. og tilpasset det enkelte 
anlegg. 

 
 
 
4. Dokumentasjon     
 
Den enkelte båtforening skal etablere dokumentasjon som inneholder organisasjonsbeskrivelse, 
oppgavefordeling, prosedyrer for drift og vedlikehold, kravspesifikasjoner og sertifikater for spesielle 
funksjoner, nødvendige sjekklister for besiktigelse og uhellsrapporering, sikkerhetsinstrukser og annet 
som har med sikkerhet å gjøre. 
 
I den grad det er nødvendig skal det etableres avtaler med leverandører av tjenester når tjenesten 
kreve sertifisert personell( el-anlegg).      
 
Plandokumenter  
 
Plandokumenter skal inneholde beskrivelse av alle aktiviteter knyttet til HMS og kvalitet. Dokumentene 
skal inneholde hva som skal gjøres, hvem som har ansvaret og fremdriftsplan for arbeidet. 
 
 
Resultatdokumenter  
 
Resultatdokumenter skal inneholde rapporter for utførte aktiviteter samt registrerte avvik og 
korrigeringer. 
 
5. Instrukser 
 
Det skal utarbeides instrukser som skal sikre allmennhetens ferdsel, medlemmenes aktiviteter i havna 
samt prosedyrer for dedikerte oppgaver knyttet til styrets eller tillitsvalgtes aktiviteter. 
 
I dette kan inngå: 
 

• Allmenn ferdsel 
• Brannsikkerhet 
• Elsikkerhet 
• Ytremiljø 
• Kranarbeid 
• Bruk av kranbil 
• Opplag av båter 
• Fortøyning etc. 


