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Protokoll fört efte förhårdlrafrairrilstalia-44fritidsdykning i 
samband med dykt(' Åt.thBÖ 2012:06 . 	I 

Konsumentverket/KO, och SSDF (Svenska Sportdykarförbundet) har träffat 
följande överenskommelse beträffande säkerheten vid fritidsdykning, med 
undantag för teknisk dykning, i Sverige. 

• Information som föreningen är skyldig att lämna till 
medlemmar/elever i samband med erbjudande av dyktjänster inom 
fritidsdykning, del 1 

• Säkerhet vid dykutbildning, del 2 
• Skriftliga säkerhetsrutiner och egenkontroll, del 3 

Inom fritidsdykning finns ett antal EN-standarder som anger 
säkerhetskrav i samband med utövande och tillhandahållande av 
dyktjänster. Dessa standarder anger minimikrav. Denna 
branschöverenskommelsen är den tolkning av nedanstående standarder, 
som alla var gällande vid undertecknandet, som Konsumentverket och 
SSDF enats om för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för konsumenter i 
samband med genomförande av dykutbildning och övriga dyktjänster. 

Förteckning över standarder SIS/TK 388 Fritidsdykning: 

• SS-EN 14153-1:2003 Fritidsdykning — Säkerhetsrelaterade 
minimikrav vid utbildning av fritidsdykare. Del 1: Nivå 1 - Assisterad 
dykare 

• SS-EN 14153-2:2003 Fritidsdykning — Säkerhetsrelaterade 
minimikrav vid utbildning av fritidsdykare. Del 2: Nivå 2 - Grundkurs 
dykare 

• SS-EN 14153-3:2003. Fritidsdykning — Säkerhetsrelaterade 
minimikrav vid utbildning av fritidsdykare. Del 3: Nivå 3 — Dykledare 

• SS-EN 14113-1:2004. Fritidsdykning — Säkerhetsrelaterade 
minimikrav vid utbildning av dykinstruktörer. Del 1: Nivå 1. 

• SS-EN 14113-2:2004. Fritidsdykning — Säkerhetsrelaterade 
minimikrav vid utbildning av dykinstruktörer. Del 2: Nivå 2 

• SS EN 14467:2004. Krav för utövande och tillhandahållande av 
tjänster 
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SSDF åtar sig att informera sina anslutna klubbar om denna 
överenskommelse och dess innebörd. Konsumentverket åtar sig att informera 
konsumenterna om överenskommelsen på verkets webbplats. Det står varje 
part fritt att tillhandahålla innehållet i överenskommelsen på sin webbplats. 

Överenskommelsen träder i kraft den 23 mars 2012 och gäller tillsvidare. Den 
tidigare överenskommelsen —mellan SSDF och Konsumentverket från den 4 
februari 2010 — upphör att gälla samma dag. 

Protokollet jämte bilagor upprättas och undertecknas i två exemplar, ett till 
varje part. 

Vid protokollet 

.69^ eur- 
Anna Ekegren 

För Konsumentverk-å/KO För SSDF 

Christer Larsson 



Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 
2012 

Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket och Svenska 
sportdykarförbundet och avser säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster. 
Överenskommelsen nedan anknyter till produktsäkerhetslagen (2004:451). 

DEL 1 
Information som föreningen är skyldig att lämna till medlemmar/elever i 
samband med erbjudande av dyktjänster inom fritidsdykning 

A. Information som ska lämnas till medlem vid början av en grundkurs och till ny 
medlem vid första utfärdstillfället 

• Villkoren som gäller för leverans och avslutande av tjänstenl 
• Förkrav och eventuella kvalifikationer som behövs för att kunden ska kunna 

tillgodogöra sig tjänsten 
• Utrustningskrav, vad som ingår i tjänsten och vilken utrustning deltagaren själv ska 

tillhandahålla 

• Kostnader för deltagaren 
• Försäkringsvillkor 
• De specifika tänkbara lokala förhållanden som kan råda speciellt med avseende på sikt 

och vattentemperaturer, och relevant utrustning för tänkbara förhållanden 
• Lagstiftning, såsom produktsäkerhetslagen, och andra krav som finns gällande den 

specifika tjänsten 
• Att det finns en branschöverenskommelse mellan SSDF och Konsumentverket som 

avser säkerheten vid fritidsdykning 

Utöver information under punkten A ska följande information lämnas till elever när tjänsten 
innefattar utbildning  av fritidsdykare 

• Omfattningen av utbildningen 
• Vilka olika kursmoment som ingår 
• Att teoretiska mål, övningsfrågor, kunskapskontroller samt slutskrivning måste 

genomföras på ett godkänt sätt enligt aktuell kursplan. 
Att praktiska färdigheter måste bemästras och genomföras på ett godkänt sätt enligt 
aktuell kursplan och att genomgången kurs inte garanterar certifiering 

• Inom vilka begränsningar eleven erhåller kompetens att dyka efter genomförd 
utbildning 

• Eleven ska dessutom informeras om att ett register med deras personuppgifter kommer 
att hållas och lämnas över till Svenska Sportdykarförbundet 

1 
Med tjänst avses utfärden eller utbildningen som föreningen tillhandhåller 



B. Information som ska lämnas i direkt samband med dyk eller dykövningar 
Före vaije dyk eller dykövning ska en komplett dyk- och dykplatsgenomgång genomföras 
rörande organisation, säkerhet och nödfallsrutiner innehållande minst följande information: 

• Presentation av personal och deras respektive funktion i samband med dyket samt vem 
som är dykansvarig 

• Sammansättning av dykparen, alternativt sammansättning av dykgruppen 
• Vad som förväntas av deltagaren vid genomförandet för att dyket ska kunna ske på ett 

säkert sätt 

• Nödfallsrutiner i samband med aktuellt dyk 
• Vilka begränsningar som gäller för dykdjup och dyktid 

DEL 2 
Säkerhet vid dykutbildning 
Inom fritidsdykning finns ett antal standarder som anger minimikrav på säkerheten vid 
utövande och tillhandahållande av dyktjänster. Nedanstående säkerhetsregler är bland annat 
ett förtydligande av några punkter i dessa standarder och den tolkning som Konsumentverket 
och SSDF enats om för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för konsumenter i samband med 
genomförande av dykutbildning. 

Övervakning av elever vid dykövningar utomhus 
Ansvaret för övervakning av elever ligger hos dykinstruktören. För att underlätta 
övervakningen bör instruktören använda sig av extra säkerhetsdykare. Säkerhetsdykaren ska 
förutom att hjälpa till med övervakning av elever även fungera som en parkamrat till 
instruktören. Med säkerhetsdykare avses en erfaren dykare med räddningsutbildning och 
minst 15 timmars dyktid, motsvarande lägst CMAS/SSDF tvåstjärnig dykare. 

För övervakning av elever ska det vid träningsdyk utomhus alltid finnas övervakning vid ytan. 
Övervakningen ska bestå av en fysisk person på land eller i båt med möjlighet att snabbt 
kunna bistå och larma2. 

Dykutbildning Grundkurs 
En instruktör få ha högst fyra elever under utbildning i skyddat vatten eller i öppet vatten vid 
en och samma dykövning. Vid dykövningar i öppet vatten ska det vid övervakning av fler än 
två elever alltid finnas en instruktör och en säkerhetsdykare i vattnet. För att undvika 
separation av dykparen ska eleverna noggrant tränas att dyka nära varandra med goda 
pardykningsrutiner. 
Vid dykövningar i skyddat vatten ska det alltid finnas en instruktör närvarande i vattnet för 
övervakning av elever. 

2 Se även SSDF dykpraxis. 



Vidareutbildning av redan certifierade grundkursdykare 
Vid det första utedyket i utbildningen ska det vid fler än fyra elever, förutom dykinstruktören, 
alltid finnas minst en säkerhetsdykare tillgänglig på dykplatsen. 
Dyk till större djup än 20 meter får ske först efter det att eleverna bedömts ha de förkunskaper 
och fårdigheter som krävs. För övervakning av elever vid dyk till större djup än 20 meter ska 
det i övningsområdets omedelbara närhet, förutom dykinstruktören alltid finnas minst en 
säkerhetsdykare i vattnet. 

Kompletterande övningar vid grundkurs 
Övningar med avvägning och flytkraftskontroll ingår i utbildningen. Dessa ska genomföras 
till dess att instruktören bedömer att eleverna klarar avvägningen i vattnet. Eleverna bör 
kontinuerligt öva på avvägning. Övningar som ingår i kursen bör därför om möjligt 
genomföras med korrekt flytkraftskontroll. Dykinstruktören är ansvarig att kontrollera att 
eleverna är rätt avvägda under dyken. 
Om utrustningskonfigurationen tillåter ska eleverna vid ett flertal tillfållen träna på att dumpa 
sitt viktsystem. Om viktsystemet inte går att dumpa ska konfigurationen ha två system som är 
oberoende av varandra för att skapa positiv flytkraft. 

Förtydligande av föreningens ansvar 
Ansvaret för att tillhandahålla en säker kurs ligger hos den förening som erbjuder kursen. 
Detta innebär att om föreningen använder sig av inhyrda instruktörer eller inhyrda 
näringsidkare som arbetar i föreningens namn, så ligger ändå ansvaret hos föreningen. 
Föreningen har också ett ansvar att endast certifiera dykare som klarar de uppställda kraven 
och som bedöms ha den fårdighet som krävs för att dyka i enlighet med det certifikat de 
erhåller. 

DEL 3 

Skriftliga säkerhetsrutiner och egenkontroll 
Föreningar som håller dykkurser eller dykutfårder ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete 
med syfte att kontinuerligt förbättra säkerheten och minska risken för skadefall. Grunden för 
säkerhetsarbetet ska vara de risker som finns i verksamheten. Säkerhetsarbetet ska bland 
annat bestå av: 
 skriftliga rutiner 

• dokumentation av de kontroller som görs i syfte att förbättra säkerheten 

 rutiner för att säkerställa att personal (även inhyrd personal) är införstådda med 
säkerhetsrutiner och säkerhetsregler som finns för verksamheten 



Skriftliga säkerhetsdokument som ska finnas 
• Kontaktuppgifter till säkerhetsansvarig och dennes ställföreträdare. 
• Förteckning över personal och deras kompetens och ansvarsområde. 
• Riskbedömning 
• Skriftliga säkerhetsrutiner för att förebygga riskerna. 
• Dokumentation och uppföljning av incidenter och olyckor. 
• Krishanteringsplan 
• Nödfallsplan. 
• Rutiner för rapportering till myndigheter i samband med olyckor. 

Dokumenterad egenkontroll 
Varje förening ska upprätta ett skriftligt system för sin egenkontroll och dess dokumentation. 
Egenkontrollen ska baseras på den verksamhet som bedrivs och i förekommande fall bestå av: 

• Journal för service, underhåll och funktionstester av utrustning som används vid 
uthyrning 

• Användningsdagbok vid uthyrning av utrustning 
• Driftsjournal till kompressorn och intyg av luftanalyser 
• Elever och deltagares personuppgifter samt deras utbildning, erfarenhetsstatus och 

hälsostatus 
• Dykplan (total dyktid och maxdjup) och dykprotokoll 
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