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Høringsbrev 2014 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 
 

1. Bakgrunn for forslag til endringer 
 

Arbeidsmiljøforskriftene består av forskriftene: 

- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning av 6. desember 2011 nr. 1355 

- forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

(arbeidsplassforskriften) av 6. desember 2011 nr. 1356 

- forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift 

om utførelse av arbeid) av 6. desember 2011 nr. 1357 

- forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet 

samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) av 6. 

desember 2011 nr. 1358 

- forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier 

(produsentforskriften) av 6. desember nr. 1359 

- forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om 

administrative ordninger) av 6. desember 2011 nr. 1360 

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for enkelte endringer i arbeidsmiljøforskriftene.  De 

største endringene er begrunnet i behov for å revidere kapitlet med krav til å arbeide i høyden, å 

forskriftsfeste adgang for EØS-borgere til å avlegge egnethetsprøve og prøveperiode hos en 

sertifisert opplæringsvirksomhet, og å innføre et gjennomgående krav til hvem som skal utføre 

helseundersøkelser. For øvrig er forslag til endringer i hovedsak en tydeliggjøring og presisering av 

gjeldende krav. 

Endringene som foreslås gjelder bestemmelser i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, 

forskrift om utførelse av arbeid, produsentforskriften og forskrift om administrative ordninger.  
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1. Forslag om en ny gjennomgående bestemmelse i forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning § 14-1 tredje ledd om krav til hvem som skal utføre helseundersøkelse 

 

Hensikten med forslaget er å innføre et krav om at alle helseundersøkelser skal utføres «av, eller 

under kontroll av kompetent lege». 

1. Bakgrunn og gjeldende rett  

Fra 1.1.2014 er det gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene for å videreføre tidligere krav til hvem 

som skal utføre helseundersøkelser etter at forslaget var på høring i 2013. Det er nå presisert at 

helseundersøkelsen skal utføres av «kompetent helsepersonell» (biologiske faktorer og bergarbeid), 

«av, eller under kontroll av kompetent lege» (støy) eller «kompetent lege» (kjemikalier, asbest, 

vibrasjoner, ioniserende stråling, kunstig optisk stråling). 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Høringsinnspillene fra høringen i 2013 gikk i hovedsak ut på at Arbeidstilsynet må vurdere materielle 

endringer i kravet til hvem som skal utføre helseundersøkelsene. Høringsinnspillene indikerer at det 

er ulik praksis i virksomhetene hvordan kravene til den som skal utføre helseundersøkelsen 

etterleves. Flere av høringsinstansene presiserte at bruk av annet helsepersonell til 

helseundersøkelser, under kontroll av lege, er et kostnadseffektivt og forsvarlig alternativ for alle 

helseundersøkelser i virksomheten uavhengig av type eksponering arbeidstaker kan utsettes for. 

Arbeidstilsynet foreslår at kravene til hvem som skal utføre helseundersøkelsene bør være ensartet 

og derfor materielt sett bør endres. Vi foreslår at det for alle helseundersøkelser settes krav om at 

disse utføres «av, eller under kontroll av kompetent lege». Dette foreslås gjennomført ved at det 

innføres et krav som tas inn i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-1 tredje ledd og 

at bestemmelsene i forskrift om utførelse av arbeid som angår hvem som skal utføre 

helseundersøkelsene oppheves. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

2.  Forslag til presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 4-3 Tillatelse fra 

Arbeidstilsynet til arbeid med asbest 

 

Hensikten med forslaget er å tydeliggjøre Arbeidstilsynets hjemmel til å trekke en asbesttillatelse 

tilbake.  

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Arbeid med asbest utgjør en klar helserisiko. Det er derfor forskriftsfestet vesentlig forebyggende 

tiltak for å verne arbeidstakerne. Ett tiltak er at virksomheten må ha tillatelse fra Arbeidstilsynet til å 

utføre rivnings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale. Søknaden som sendes 
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Arbeidstilsynet, skal forelegges verneombudet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten til 

uttalelse.  

For å få tillatelse til å utføre arbeid med asbest må virksomheten kunne dokumentere at 

arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring og at påkrevd verneutstyr blir brukt under arbeidet. Det 

er også nødvendig å ha rutiner for oppfølging av at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte, og at 

det blir utarbeidet en klar instruks for arbeidet med plikt til gjennomføre vernetiltak.  

Virksomhetens tillatelse gjelder frem til dato som er gitt i tillatelsen. Virksomheten trenger derfor 

ikke å innhente ny tillatelse for hvert arbeidsoppdrag som skal utføres innenfor denne perioden. I 

kommentarene til opphevet forskrift om asbest av fra 2005 fremgikk det at Arbeidstilsynet kunne 

trekke tilbake tillatelsen med øyeblikkelig virkning dersom virksomheten ikke fulgte forskriften eller 

vilkår som var satt i tillatelsen. Ett slikt vilkår kunne være at tillatelsen ble trukket tilbake hvis 

arbeidet ble utført på en uforsvarlig måte. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Hvis arbeidet ikke legges opp på en sikker måte eller det avdekkes uforsvarlige overtredelser kan det 

være behov for at Arbeidstilsynet griper inn og krever øyeblikkelige vernetiltak, som å stanse 

arbeidet eller å trekke tillatelsen tilbake. Adgangen til å stanse arbeidet følger direkte av 

arbeidsmiljøloven § 18-8. Når det gjelder muligheten til å trekke en tillatelse tilbake er dette ikke 

eksplisitt nevnt i arbeidsmiljøloven eller i arbeidsmiljøforskriftene. På den annen side er det langvarig 

praksis for at Arbeidstilsynet kan trekke en tillatelse tilbake og må anses å være gjeldende rett. For at 

det ikke skal herske tvil om at Arbeidstilsynet kan trekke tilbake en gitt tillatelse til å arbeide med 

asbest foreslår Arbeidstilsynet et nytt femte ledd i forskrift om utførelse av arbeid § 4-3 der dette 

presiseres. Forslaget tydeliggjør Arbeidstilsynets hjemmel til å trekke tillatelsen tilbake dersom en 

virksomhet som har fått tillatelse til å arbeide med asbest ikke utfører arbeidet forsvarlig, eller på 

annen måte handler i strid med forskriften. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget anses for å være en presisering av gjeldende rett og derfor ikke ha økonomiske eller 

administrative konsekvenser. 

 

3. Forslag til presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 6-10 Oppbevaring, 

håndtering, transport og avfallsbehandling 

 

Hensikten med forslaget er å knytte kravet til at hette ikke skal settes tilbake på kanyle etter bruk 

nærmere opp mot risikovurderingen. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Forskrift om utførelse av arbeid § 6-10 fjerde ledd trådte i kraft 18. juni 2013 og gjennomfører deler 

av direktiv 2010/32/EU (stikkskadedirektivet). Direktivet gjennomfører rammeavtalen mellom 

HOSPEEM og EPSU om beskyttelse mot skader fra spisse eller skarpe instrumenter i sykehus og 

helsesektoren. 
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Bestemmelsen i forskrift om utførelse av arbeid § 6-10 gjelder krav til oppbevaring, håndtering, 

transport og avfallsbehandling av biologiske faktorer på arbeidsstedet generelt, og er ikke begrenset 

til sykehus og helsesektoren. 

Arbeidstilsynet har mottatt flere henvendelser om at kravet i § 6-10 fjerde ledd at hette ikke skal 

settes tilbake på kanyle etter bruk har medført store utfordringer i odontologisk praksis. Dette da det 

i slik praksis ikke kan benyttes utstyr som har innebygde sikkerhetsmekanismer slik andre 

yrkesgrupper kan benytte for å eliminere risiko ved stikkskade. Slikt utstyr er ikke er egnet til bruk i 

pasienters munnhule og i praksis kan det være behov for påfylling med samme kanyle flere ganger. 

Det opplyses at det fins arbeidsutstyr som kan benyttes ved ´recapping´ med en hånd og som 

eliminerer risikoen for stikkskader, men bruk av slikt utstyr vil være forbudt etter bestemmelsen. 

Arbeidstilsynet mottok ingen høringsinnspill som omhandlet denne problemstillingen i forbindelse 

med høringen av forskriftsendringer for å gjennomføre direktivet i norsk rett. Problemstillingen ble 

derfor ikke vurdert i forkant av fastsettelse av endringene i forskrift om utførelse av arbeid. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Formålet med stikkskadedirektivet er å hindre skade og infeksjon ved håndtering av spisse eller 

skarpe gjenstander. Risikovurderingen i virksomheter med fare for at arbeidstaker utsettes for 

biologiske faktorer skal gjennomføres og dokumenteres i samsvar med det gjennomgående kravet i 

forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og tilleggskravet i forskrift om utførelse av 

arbeid § 6-1. I tilleggskravets andre ledd siste strekpunkt er det presisert at risikovurderingen skal 

foretas på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder særlig for skade eller infeksjon fra 

biologiske faktorer som følge av håndtering av spisse eller skarpe gjenstander. 

En presisering av § 6-10 fjerde ledd som knytter kravet i bestemmelsen nærmere opp mot 

risikovurderingen i virksomheten vil åpne for at arbeidstakere kan foreta ´recapping´ ved bruk av 

arbeidsutstyr som er egnet, dersom faren for stikkskade er eliminert. Det betyr at det i 

utgangspunktet fortsatt er forbudt å holde hetta i hånden ved ´recapping´ (to-hånds metode), mens 

en en-håndsmetode kan benyttes hvis risikovurderingen viser at dette er forsvarlig, da faren er 

fjernet ved å benytte egnet utstyr. 

Arbeidstilsynet foreslår at § 6-10 fjerde ledd presiseres.  

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Arbeidstilsynet har mottatt henvendelser om at tannleger nå vil søke om dispensasjon fra 

bestemmelsen. En presisering av bestemmelsen vil derfor medføre en forenkling for virksomhetene 

og vil være ressursbesparende for Arbeidstilsynet. 
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4. Forslag til presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 Alminnelige plikter for 

arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr 

 

Hensikten med forslaget er å tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for maskiner før og etter 1. januar 

1995. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Det fremgår av forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 første ledd at det kun skal brukes 

«arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret, og de tekniske 

kravene i forskrift om maskiner vedlegg I, for maskiner og sikkerhetskomponenter som går under 

forskrift om maskiner».  

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 første ledd implementerer artikkel 4 i direktiv 2009/104/EF 

(brukerdirektivet). Direktivet er et minimumsdirektiv, noe som innebærer at nasjonal lovgivning som 

et minimum må oppfylle kravene i direktivet. I henhold til artikkel 4 nr. 1 skal arbeidsutstyr oppfylle 

bestemmelsene i alle relevante felleskapsdirektiver som er anvendelige og minimumskravene i bilag 

1. Andre relevante fellesskapsdirektiver er direktiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner 

(maskindirektivet). Maskindirektivet er implementert i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner 

(maskinforskriften).  

Det fremgår av maskinforskriften § 5 at «Maskiner som konstrueres og bygges for å settes i 

omsetning og tas i bruk for første gang innenfor EØS-området, skal oppfylle kravene til vern mot 

skade på liv og helse i vedlegg I.» Maskinforskriften trådte i kraft 19. august 1994, men kravet til 

samsvarserklæring og CE-merking ble først gjeldende fra 1. januar 1995. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

For maskiner som ikke omfattes av kravene i maskinforskriften, vil det i mange tilfeller ikke være 

mulig å endre maskinene slik at de tilfredsstiller kravene i maskinforskriften vedlegg I. Arbeidstilsynet 

anser det som sikkerhetsmessig tilfredsstillende at dette arbeidsutstyret oppfyller minimumskravene 

som følger av bilag 1 i brukerdirektivet og som er implementert i forskrift om utførelse av arbeid 

kapittel 10, 18 og 19.  

Dersom det utvikles en ny sikkerhetskomponent som bør ettermonteres på alle maskiner, eller en 

spesifikk maskingruppe, kan et slikt krav gjøres gjeldende etter å ha endret bestemmelsen i forskrift 

om utførelse av arbeid. 

Arbeidstilsynet foreslår å forskriftsfeste 1. januar 1995 som skjæringstidspunkt for hvilke maskiner 

som skal oppfylle kravene i maskinforskriften og hvilke maskiner som skal oppfylle kravene i forskrift 

om utførelse av arbeid kapittel 10, 18 og 19.  

Dagens forskriftstekst i forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 første ledd har medført uklarheter om 

hvilke krav som gjelder for maskiner og annet arbeidsutstyr. Formålet med foreliggende forslag er å 

tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for maskiner produsert før og etter 1. januar 1995.  

I tillegg medfører endringen en tilnærming av regelverket i Sverige og Danmark hvor de også har 

ulike krav i forhold til hvorvidt maskinen omfattes av maskindirektivet eller ikke. I Sverige fremgår 
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dette av forskrift AFS 2006:4 om användingen av arbetsutrustning og i Danmark fremgår kravene til 

maskiners konstruksjon, utstyr og utforming av Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om 

indretning af tekniske hjælpemidler med senere endringer, samt av Bekendtgørelse nr. 693 af 10. 

juni 2013 om indretning m.v. af maskiner. 

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 må ses i sammenheng med kravene til vedlikehold i forskrift 

om utførelse av arbeid kapittel 12. Forslaget medfører at maskiner produsert og satt i omsetning fra 

og med 1. januar 1995, skal holdes vedlike slik at de oppfyller de tekniske kravene som gjaldt for 

utstyret da det ble produsert og tatt i bruk innen EØS-området første gang. Dette innebærer ikke at 

maskinen må vedlikeholdes slik at den er i en «god-som ny»-tilstand, men at nødvendig vedlikehold 

må utføres for å sikre at den overholder helse- og sikkerhetskravene i maskinforskriftens vedlegg I. 

Maskiner og annet arbeidsutstyr som ble produsert og satt i omsetning i EØS-området før 1. januar 

1995 må vedlikeholdes slik at de oppfyller kavene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10, 18 og 

19. 

Per i dag fremgår det av forskrift om administrative ordninger § 8-7 første ledd at sakkyndig 

virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med blant annet maskinforskriften 

vedlegg I. Arbeidstilsynet vil foreslå å endre denne bestemmelsen slik at den er i samsvar med 

forslaget til endringene i forskrift om utførelse av arbeid § 10-5. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til endring er en presisering som ikke antas å innebære økte økonomiske eller 

administrative kostnader.  

 

5. Forslag til presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 14-11 Helseundersøkelse av 

arbeidstakere som kan utsettes for hørselsskadelige arbeidsforhold 

 

Hensikten med forslaget er å rette opp en utilsiktet materiell endring som ble foretatt i forbindelse 

med videreføring av krav i arbeidsmiljøforskriftene. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Forskrift om utførelse av arbeid § 14-11 inneholder krav til helseundersøkelse av arbeidstakere som 

kan utsettes for hørselsskadelige arbeidsforhold. Det følger av siste ledd at arbeidstaker skal 

informeres om resultatet av helseundersøkelsen og eventuelle behov for helseundersøkelser etter at 

eksponeringen er avsluttet. Bestemmelsens siste ledd er tilsvarende kravet i siste ledd i § 14- 12 som 

gjelder helseundersøkelse av arbeidstakere som utsettes for mekaniske vibrasjoner. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Støyrelatert hørselstap forverres ikke etter avsluttet eksponering i motsetning til vibrasjoner, og det 

skal derfor det være en materiell forskjell i kravene i §§ 14-11 og 14-12.  

I opphevet forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen var det ikke et krav om arbeidstakeren skal 

informeres dersom det er behov for helseundersøkelser etter at eksponeringen er avsluttet. Kravet i 
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§ 14-11 siste ledd medfører at det er gjennomført en materiell endring når det gjelder 

helseundersøkelse og støy som ikke var tilsiktet i forbindelse med at støyforskriften ble opphevet og 

kravene ble videreført i arbeidsmiljøforskriftene.  

Arbeidstilsynet foreslår at kravet i § 14-11 siste ledd siste punkt oppheves. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

6. Forslag om revidering av forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden 

 

Hensikten med forslaget er å revidere kapitlet for å bygge opp kapitlet i tråd med 

sekvenstankegangen i oppbyggingen av kravene i arbeidsmiljøforskriftene. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Forskrift om utførelse av arbeid ble endret ved forskrift 30. desember 2013, med ikrafttredelse 1. 

januar 2014. Endringene av bestemmelsene i kapittel 17 var ikke av materiell art, men bestod i 

hovedsak av en endring av strukturen i kapittelet, samt noen mindre språklige justeringer. 

Arbeidstilsynet foreslår nå å foreta en bredere revidering av kapittelet.  

Forslaget til endringer inneholder i all hovedsak de samme materielle krav som i dag. 

Hovedhensikten med revideringen er å bygge videre på de strukturelle endringene som ble foretatt i 

2013. Forslaget bygger på sekvenstankegangen i arbeidsmiljøforskriftene hvor det stilles krav om at 

virksomhetene systematisk skal planlegge og gjennomføre arbeidsmiljøarbeidet. Dette gjennomføres 

ved at kravene til kartlegging, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tiltak følger 

stegene i arbeidet og derfor kommer i rekkefølge.  

Forslaget innebærer en reduksjon av bestemmelser ved at krav som naturlig hører sammen er 

samlet. Den tidligere forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (stillasforskriften) rettet seg 

både mot arbeidsgiver, produsent og leverandør. Ved innføringen av arbeidsmiljøforskriftene ble de 

krav som rettet seg mot arbeidsgiver videreført i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17, mens 

krav som rettet seg mot produsent og leverandør ble videreført i produsentforskriften. 

Arbeidstilsynet har i ettertid vurdert at noen av kravene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 

bør rettes mot produsent og leverandør, og ikke mot arbeidsgiver. Dette gjelder gjeldende § 17-9 

Generelt om stillasutstyr og montering første ledd som bestemmer at «stillasdelene skal være 

hensiktsmessige for montering, bruk, demontering og lagring», § 17-15 Dimensjonering av stillaser 

og rekkverk tredje ledd som bestemmer at «rør av stål og aluminium som brukes til bærende deler i 

et stillas, skal ha tilstrekkelig tykke vegger slik at de ikke blir skadet av stillasklemmer», samt § 17-19 

Rullestillas andre punktum som bestemmer at «hjul på rullestillas skal ikke kunne løsne utilsiktet». 

Arbeidstilsynet vurderer at disse kravene er dekket av gjeldende bestemmer i produsentforskriften 

og at det av den grunn ikke er nødvendig med endringer i produsentforskriften kapittel 4 på 

bakgrunn av dette.  Arbeidstilsynet vil vurdere hvorvidt det er nødvendig med en justering av 

kommentarene til aktuelle bestemmelser i produsentforskriften kapittel 4.  
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Kravene til opplæring av stillasbygger og enkelte konkrete krav er tilpasset utviklingen i arbeidslivet 

og bransjepraksis. Det vises også til vedlagte parallelloppstilling som gir en oversikt over hvor de 

foreslåtte bestemmelsene gjenfinnes i gjeldende kapittel 17.  

Det materielle innholdet i bestemmelser som gjennomfører direktiv 2009/104/EC om bruk av 

arbeidsutstyr bilag II punkt 4, er beholdt uendret. Forslaget ivaretar således implementeringen av 

direktivet i norsk rett.  

I høringsrunden i 2013 mottok Arbeidstilsynet flere høringsinnspill, både til den foreslåtte nye 

strukturen samt forslag til materielle endringer. Forslagene til materielle endringer er vurdert og 

ivaretatt i foreliggende forslag 

 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Forslag til ny § 17-1 er i hovedsak en videreføring av dagens § 17-5 og § 17-9 om midlertidig fjerning 

av kollektiv fallsikringsinnretning. Endringen foreslås for å samle dagens 

risikovurderingsbestemmelser i kapittel 17 til en bestemmelse, i tråd med sekvensoppbyggingen i 

arbeidsmiljøforskriftene. En ny bestemmelse om risikovurdering er et tilleggskrav til det 

gjennomgående kravet til risikovurdering i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1, og 

medfører at forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-3 må tilføyes en henvisning til 

forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17. 

Ny § 17-1 andre ledd bokstav a presiserer at kollektiv fallsikring skal benyttes fremfor personlig 

fallsikringsutstyr. Den foreslåtte endringen innebærer en viktig presisering av tidligere begrep og i 

tråd med Arbeidstilsynets praksis.  

Arbeidstilsynet foreslår å dele opp kravene til opplæring i to bestemmelser. Forslag til ny § 17-2 skal 

regulere krav ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil 

9 meter. Bestemmelsen er delvis ny og delvis en videreføring av dagens §§ 17-2 og 17-3. Forslaget 

innebærer blant annet at opplæringen skal medføre at arbeidstaker blir i stand til å vurdere 

stillasmaterialet tilstand og behov for vedlikehold. Bestemmelsen nevner særlig råte, korrosjon og 

sprekker da Arbeidstilsynet erfarer at det har vært en del ulykker knyttet til dårlig vedlikehold og 

kontroll av stillasmateriale, særlig stillasgulv i tre (såkalte labanklemmer). De foreslåtte endringene er 

således viktige for å kunne bedre sikkerheten gjennom at stillasmontører skal få bedre kunnskap om 

vedlikehold.    

Det foreslås krav om 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse, noe som er tilnærmet 

samme nivå som i Sverige. For bygging av stillas med øverste stillasgulv i høyden 5 til 9 meter, vil 

forslaget innebære en nedjustering av antall timer opplæring. Innholdet i opplæringen i henhold til 

foreslått § 17-2 er imidlertid videreført fra gjeldende bestemmelse om opplæring av stillasbygger for 

bygging av stillas med øverste stillasgulv over 5 meter. I tillegg er det tatt inn krav om at stillasbygger 

skal kunne kontrollere stillas, og vurdere stillaskomponentenes vedlikeholdsstand. Forslaget er 

således en skjerping av dagens krav, særlig når det gjelder opplæring for bygging av stillas med 

øverste stillasgulv under 5 meter som tidligere ikke har vært forskriftsregulert. Opplæring ved 

bygging, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over 9 meter foreslås 

regulert av ny § 17-3. Bestemmelsen er delvis ny og delvis en videreføring av dagens § 17-2.  
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I dag er det spesifikke krav til opplæring ved selvstendig montering, demontering, endring og kontroll 

av stillas over 5 meter. Forslaget innebærer at alle skal ha opplæring, med tilleggsopplæring ved 

bygging, montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over 9 meter.  

Grensen for de ulike opplæringene for bygging, demontering, endring og kontroll av stillas på 9 meter 

forslås i tråd med innspill fra byggebransjen i revideringsarbeidet, og er satt for å ivareta 

opplæringen av stillasbyggere som i all hovedsak arbeider i entreprenørvirksomheter som bygger 

såkalte småhus. Forslaget innebærer at alle som skal montere et stillas skal ha opplæring. 

Arbeidstilsynet ser imidlertid at forslaget kan få utilsiktet virkninger ved at for eksempel 

arbeidstakere som skal bruke et rullestillas til enkle vedlikeholdsoppgaver må ha en uforholdsmessig 

omfattende opplæring. Arbeidstilsynet har vurdert om det i noen sammenhenger vil være urimelig å 

kreve opplæring i samsvar med § 17-2 ved montering, demontering, endring og kontroll av alle 

stillaser og ønsker særlig innspill knyttet til om det bør settes en nedre grense. En aktuell løsning kan 

være forslagets § 17-2 får anvendelse på stillas med øverste stillasgulv fra 2 til 9 meter og at det 

gjennomgående opplæringskravet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 kommer 

til anvendelse for stillaser som er under 2 meter.  

Det foreslås videre at øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering 

og endring av kompliserte stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr, skal være en 

del av opplæringen etter ny § 17-2. Med kvalifisert person menes en arbeidstaker som har hatt 

opplæring etter bestemmelsene i §§ 14-3 og 14-4. En arbeidstaker som har hatt opplæring etter § 

17-2 er å anse som en kvalifisert person etter denne bestemmelsen, mens en som har hatt opplæring 

etter § 17-3 er å anse som en kvalifisert person i henhold til denne bestemmelsen. En arbeidstaker 

som har hatt opplæring etter bestemmelsen i § 17-2 kan således ikke anses som kvalifisert person i 

henhold til § 17-3.  Arbeidstilsynet vil vurdere å tydeliggjøre dette ytterligere i kommentarene til 

opplæringsbestemmelsene. 

Kravet om 72 timer praksis og 6 mnd. praksis i virksomhet som bruker stillas foreslås fjernet og 

erstattet med krav om 500 timer praksis som stillasbygger. Gjeldende bestemmelse inneholder krav 

om 72 timer praktisk øvelse og 6 mnd. praksis, uten at det nærmere innholdet i dette er presisert. 

Arbeidstilsynet kan ikke se at det foreligger noen sikkerhetsmessig begrunnelse for å skille mellom 

praktisk øvelse og praksis, og foreslår at dette byttes ut med krav om 500 timer praksis som 

stillasbygger.  

Kravet om 500 timer anses tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten. Særlig med tanke på at det nå også 

stilles krav om at vedkommende arbeidstaker får praksis som stillasbygger, i motsetning til i dag hvor 

det kun er krav om at vedkommende skal ha praksis i en virksomhet som bruker stillas. 

Arbeidstilsynet mener forslaget også innebærer en tydeliggjøring av hvordan praksisen skal 

gjennomføres og sikrer at arbeidstakerne får praksisperioden som stillasbygger.    

Det er ingen krav om hvem som skal gi opplæringen eller hvilke kvalifikasjoner denne skal ha, dette 

kan arbeidsgiver foreta selv eller igjennom ulike kurs.  Det er arbeidsgiver som skal dokumentere at 

arbeidstakerne har fått tilstrekkelig opplæring, praktisk øvelse og veiledning i henhold til 

opplæringsbestemmelsene.  

Bestemmelse i § 17-5 om planlegging av arbeid i høyden inneholder krav i dagens §§ 17-1 og 17-6. 
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Krav til dimensjonering av stillaser og rekkverk kommer fra gjeldende § 17-15 og foreslås videreført i 

ny § 17-6, der det stilles krav om at stillaset får «tilfredsstillende styrke». Henvisning til relevante 

standarder vil som i dag, fremgå av kommentarene til bestemmelsen. Kravet i gjeldende § 17-15 siste 

ledd er ikke videreført, men anses å være dekket av begrepet «tilfredsstillende styrke» og vil bli 

utdypet i kommentarene. 

Det foreslås å samle bestemmelser knyttet til montering, bruk og demontering i ny § 17-7. 

Bestemmelsen er en presisering og videreføring av deler av dagens §§ 17-3, 17-4, 17-11, 17-12, 17-9, 

17-21 og 17-28.  

Forslaget til § 17-7 andre ledd om at kontrollen av stillaset skal foretas av en kvalifisert person er 

nytt. Forslaget er i samsvar med bestemmelsene om opplæring og fremmes for å ivareta sikkerheten.   

Forslag til ny § 17-9 omhandler rapport for kontroll av stillas. Bestemmelsen inneholder ingen 

endringer av dagens krav, men er synliggjort i en opplisting. Kravet om at opplysninger om mangler 

som er funnet skal fremgå av rapporten og frist for retting er tydeliggjort ytterligere. Kravene 

innebærer ingen ytterligere krav til arbeidsgiver ettersom de også kan utledes av arbeidsmiljøloven § 

3-1 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.  

Forslaget til ny § 17-10 er en videreføring av dagens § 17-29. Oppramsingen i bestemmelsen er ny, og 

er en kodifisering av dagens praksis med grønne skilt. Arbeidstilsynet har sett behov for etablere et 

tydeligere skille mellom begrepene merking og skilting. I korte trekk er merking av stillas noe som en 

produsent i utgangspunktet er ansvarlig for, mens skilting er noe arbeidsgiver plikter å foreta.    

Forslaget til ny § 17-12 presiserer at det er arbeidsgiver som skal sørge for at det brukes 

stillaskomponenter som lett kan rengjøres. Dersom det er flere virksomheter involvert, vil den 

nærmere avklaringen av pliktsubjektet bero på en konkret vurdering. Normalt vil pliktsubjektet etter 

bestemmelsen være den arbeidsgiver som har påtatt seg samordningsansvaret, jf. 

internkontrollforskriften § 6. I § 17-12 tredje ledd er det foreslått at «Vedlikehold, lagring og 

kassasjon av typegodkjente eller sertifiserte stillaskomponenter skal følge produsentens monterings- 

og bruksveiledning» og er et nytt krav. 

Forslag til ny § 17-13 er en videreføring av dagens § 17-16. Krav som retter seg mot produsenter er 

tatt ut. Hva som skal regnes som uforsvarlig mellomrom i § 17-13 første ledd vil presiseres i 

kommentarene i bestemmelsen.  

Krav om maksimalt høyde for bukkestillas i ny § 17-14 siste ledd er inntatt for å harmonisere kravet 

om rekkverk ved arbeid i høyden over 2 meter, jf. arbeidsplassforskriften § 6-5.  

I forslag til ny § 17-17 er dagens krav om at forankringer skal tåle minimum 80 kg belastning erstattet 

med krav om at forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de er beregnet for. 

Arbeidstilsynet er av den oppfatning at et krav om forankringer skal tåle minimum 80kg vil kunne 

innebære en skjult sikkerhetsrisiko. Ved montering av forankringer som tåler en gitt belastning vil 

forankringens tåleevne uansett avhenge av hva forankringen er festet i. Forslaget innebærer derfor 

at det alltid kreves en eller flere prøvinger for å avdekke om forankringene, sammen med den 

konstruksjon stillaset skal forankres til, tåler de belastninger det er beregnet for. En sikkerhetsfaktor 

på 1,2 (20 %) ved prøving er i tråd med praksis i Europa, samt at en slik sikkerhetsfaktor ikke vil 
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medføre at forankringen vil bli dratt ut av konstruksjonen den er festet i, i stedet for å prøve dens 

tåleevne. 

Forslag til krav i § 17-18 annet ledd er nytt, og foreslås inntatt for å redusere risiko for ulykker ved 

adkomst til og fra tak, eksempelvis ved at arbeidstakerne blir nødt til å hoppe ned fra taket på 

stillaset. Arbeidstilsynet erfarer at dette har resultert i ulykker og dødsulykker.   

I ny § 17-21 femte ledd foreslås det at anliggende stiger skal sikres før bruk, uansett høyde. Dagens 

bestemmelse stiller krav om sikring av anliggende stiger over fem meter. Arbeid på anliggende stige 

anses som risikoutsatt arbeid. Det bør av sikkerhetsmessige grunner stilles krav til sikring uansett 

høyde på stigen.  Dagens krav til størrelse på vinkel mellom usikret anliggende stige og 

horisontalplanet er også tatt ut. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

De største endringene i forslaget fremgår av §§ 17-2 og 17-3 om krav til opplæring. Dette vil for 

arbeidsgiver medføre at alle arbeidstakere som skal arbeide med montering, endring og kontroll av 

stillas, også de som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas under 5 meter, skal ha 

opplæring. Det antas at dette vil ha noen administrative konsekvenser og antakelig også økonomiske 

kostnader.  

Endringene i de øvrige bestemmelsene antas å ha mindre økonomiske og administrative kostnader. 

 

7. Forslag til unntak i forskrift om utførelse av arbeid § 26-30 Kommunikasjon og 

kommunikasjonssystemer for fritidsdykkerinstruktører 

 

Hensikten med forslaget er å innføre et unntak for fritidsdykkerinstruktører når det gjelder krav til 

talekommunikasjon. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Forskrift om utførelse av arbeid § 26-30 første ledd stiller krav til at det ved dykkeoperasjoner skal 

være talekommunikasjon mellom dykker og dykkeleder på et språk begge behersker. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Kravet til talekommunikasjon innebærer at dykkerleder og dykker skal kunne snakkes sammen, også 

under vann. 

Arbeidstilsynet har mottatt innspill om at kravet til talekommunikasjon i § 26-30 første ledd er 

praktisk umulig for fritidsdykkerinstruktører da det er vanskelig å ivareta eleven(e)s sikkerhet 

samtidig med kravet til talekommunikasjon. Deler av opplæringen består i å lære å dele 

pusteluft/munnstykke i situasjoner hvor en av dykkerne går tom for pusteluft. Talekommunikasjon 

forutsetter helmaske, noe som tilsier at instruktøren da må ha et ekstra munnstykke, og det 

medfører behov for omkoplinger for å kunne overføre munnstykket. Situasjonen vil heller ikke være 

reell opp mot det utstyret som bæres av sportsdykkere, som er maske og separat munnstykke. 
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Arbeidstilsynet foreslår å innføre et unntak for kravet til talekommunikasjon for 

fritidsdykkerinstruktører dersom risikovurderingen etter forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 26-1 dokumenterer at sikkerheten er 

forsvarlig ivaretatt. For at unntaket skal være relevant og nødvendig må virksomheten dokumentere 

en risikovurdering som viser at talekommunikasjon medfører en fare for sikkerheten for 

instruktørene eller er åpenbart unødvendig. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Arbeidstilsynet har mottatt og behandlet søknad om dispensasjon fra bestemmelsen fra flere 

dykkerskoler med fritidsdykkerinstruktører. En presisering av bestemmelsen vil derfor medføre en 

forenkling for virksomhetene og vil være ressursbesparende for Arbeidstilsynet. 

 

8. Forslag til presiseringer i produsentforskriften kapittel 4 Stillaser og stiger 

 

Hensikten med forslaget er å foreta enkelte mindre justeringer i allerede fastsatte bestemmelser som 

trer i kraft fra 1. januar 2015. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Produsentforskriften kapittel 4 Stiger og stillaser ble endret ved forskrift 30. desember 2013 nr. 1725. 
Vi gjør oppmerksom på at endringene er vedtatt, men ikke trådt i kraft.  
 
Hensikten med endringene er hovedsakelig å erstatte den nåværende ordningen med 
typegodkjenning av stillaser, stiger etc. med en sertifikatordning som innebærer at akkrediterte 
sertifiseringsorganer vil foreta prøving av produktet og utstede et sertifikat som viser at produktet 
overholder de krav som er satt i produsentforskriften kapittel 4.  
 
Arbeidstilsynet har sett behov for enkelte mindre justeringer i de fastsatte bestemmelsene og har 
vurdert det som hensiktsmessig å foreslå endringene i denne høringen, slik at de kan tre i kraft 
samtidig som de allerede fastsatte bestemmelsene, den 1. januar 2015. 
 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Ved en inkurie er ikke benevnelsen kN (kg) nevnt i § 4-2 Belastningsklasser, under rubrikken 

konsentrert last på areal 500 mm x 500 mm. Arbeidstilsynet foreslår derfor å ta inn denne 

benevnelsen i forskriften.  

For å øke notoriteten vedrørende sertifiseringen foreslås det at § 4-3 Merking også stiller krav om at 

stillaser, stiger, takstiger, rekkverk, taksikringsprodukter og tilhørende komponenter skal merkes 

med navn på sertifikatutsteder og sertifikatnummer.  

Arbeidstilsynet foreslår å endre § 4-4 Monterings- og bruksveiledning ved at det oppstilles krav til at 

monterings- og bruksveiledningen skal følge produktet ved omsetning. Dette kravet retter seg til den 

som produserer eller setter i omsetning stillaser, stiger, takstiger, rekkverk, taksikringsprodukter og 

tilhørende komponenter. Formålet med endringen er å tydeliggjøre kravet slik at det sikres at 

kjøper/bruker får monterings- og bruksveiledningen levert sammen med produktet. 
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Arbeidstilsynet foreslår å endre § 4-5 Sertifikat ved at det stilles krav til at sertifikatet også skal 

inneholde informasjon om sertifikatutsteder, sertifikatnummer, samt at sertifikatet skal følge 

produktet ved omsetning. Denne endringen må ses i sammenheng med forslag til endring i § 4-3 

Merking. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget antas ikke å medføre økonomiske og administrative kostnader.  

 

9. Forslag til presisering i forskrift om administrative ordninger § 1-1 Virkeområde 

 

Hensikten med forslaget er å oppdatere forskriftens virkeområde for petroleumsvirksomheter til 

havs og for virksomheter på landanlegg. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Forskrift om administrative ordninger § 1-1 fastsetter virkeområdet for forskriften. I andre ledd er 

det presisert at forskriften § 13-1 og kapitlene 7, 8 og 11 ikke gjelder ikke for petroleumsvirksomhet 

til havs og for virksomheter på landanlegg etter rammeforskriften § 6 bokstav e. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Etter en ny vurdering er vi kommet til at følgende kapitler og bestemmelse skal unntas for 

petroleumsvirksomhet til havs og for virksomheter på landanlegg: 

Kapittel 7 Krav til sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet 

Kapittel 8 Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet 

Kapittel 9 Utlendingers adgang til å bruke arbeidsutstyr eller til å utføre arbeid under vann 

eller økt omgivende trykk 

Kapittel 11 Utstedelse av sertifikater 

Kapittel 12 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger mv. etter arbeidsmiljøloven 

§ 18-9 

§ 14-1 Gebyrer for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven § 18-9 

Arbeidstilsynet foreslår i samråd med Petroleumstilsynet å presisere virkeområdebestemmelsen i 

forskrift om administrative ordninger § 1-1 andre ledd. Dette som en videreføring av regelverket slik 

det var før arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1.1.2013. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
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10. Forslag til endring i forskrift om administrative ordninger § 8-1 Krav til 

opplæringsvirksomheter som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av 

arbeidsutstyr 

 

Hensikten med forslaget er å forskriftsfeste adgang til å avlegge egnethetsprøve og prøveperiode hos 

en sertifisert opplæringsvirksomhet. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Det følger av forskrift om administrative ordninger §§ 9-1 og 9-2 at EØS-borgere som skal etablere 

seg i Norge eller som er lovlig etablert i EØS-området og skal arbeide midlertidig i Norge, skal søke 

Arbeidstilsynet om tillatelse for å kunne bruke arbeidsutstyr underlagt krav til sertifisert 

sikkerhetsopplæring i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. De nevnte bestemmelsene i forskrift 

om administrative ordninger implementerer direktiv 2005/36/EF om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) artikkel 13 og 14. 

Tillatelse skal gis dersom søker fremlegger bevis for nasjonalitet og kompetansebevis eller 

kvalifikasjonsbevis som kreves for bruk av det aktuelle arbeidsutstyret i et EØS-land.    

Tillatelse skal også gis til den som har utøvd yrket på heltid i to år i løpet av de siste ti årene i et EØS-

land som ikke lovregulerer det aktuelle yrket. Dette forutsatt at de innehar et eller flere 

kompetansebevis eller kvalifikasjonsbevis som bevitner at søkeren er kompetent til å bruke det 

aktuelle arbeidsutstyret. Kravet om to års praksis gjelder ikke dersom søker har kompetansebevis 

eller kvalifikasjonsbevis fra en lovregulert utdanning. 

Det er et unntak fra hovedregelen om at tillatelse skal gis som beskrevet over der opplæringen som 

søkeren har gjennomgått er av vesentlig annen art enn den sertifiserte sikkerhetsopplæringen etter 

forskrift om utførelse av arbeid § 10-2. Det nærmere innholdet i den påkrevde sertifiserte 

sikkerhetsopplæringen framgår av normer for sertifisert sikkerhetsopplæring, herunder læreplaner. 

Dersom innholdet i de utenlandske arbeidstakernes opplæring er av vesentlig annen art enn det som 

følger av opplæringsplanene, må søkeren enten fullføre en prøveperiode eller avlegge en 

egnethetsprøve. Søkeren kan velge mellom prøveperiode eller egnethetsprøve. Mulighet for 

prøveperiode gjelder imidlertid ikke for arbeidstakere som skal arbeide midlertidig i Norge. 

Det nærmere innholdet i egnethetsprøve og prøveperiode fremgår av yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

artikkel 3. Det følger av direktivets artikkel 3 bokstav h at «egnethetsprøve» er en prøve som skal 

omfatte den opplæring som kreves i medlemsstaten, men som ikke dekkes av den utdanningen eller 

opplæringen søkeren er i besittelse av. Testen skal omfatte fag som det er en vesentlig forutsetning å 

ha kunnskap om for å kunne utøve det aktuelle yrket i vertsstaten.  

«Prøveperiode» er i henhold til direktivets artikkel 3 første punkt bokstav g utøvelse av et lovregulert 

yrke i vertsstaten under tilsyn av en kvalifisert utøver av dette yrket. Prøveperioden kan suppleres 

med ytterligere utdanning. Perioden med praksis under tilsyn skal være gjenstand for en vurdering. 

De nærmere reglene for prøveperioden og vurderingen av denne, samt status for en vandrearbeider 

under tilsyn, skal fastsettes av vedkommende myndighet i vertsstaten. 
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Egnethetsprøve og prøveperiode skal sikre at søker har et adekvat kvalifikasjonsnivå. Hvor 

omfattende prøvene skal være beror på en vurdering av søkerens formelle kompetanse 

sammenlignet med de norske utdanningskravene. I vurderingen av om det foreligger vesentlig avvik 

skal også søkerens erfaring tillegges vekt. Prøvene skal stå i forhold til det søkeren vurderes å mangle 

av kunnskaper, og må således tilpasses hver enkelt søker.   

Etter dagens ordning er det Arbeidstilsynet som behandler søknader om tillatelse for å kunne bruke 

arbeidsutstyr, og vurderer behovet for egnethetsprøve og prøveperiode. Arbeidstilsynet behandler 

ca. 3 000 søknader per år og det forventes at antallet vil øke i årene fremover. Det er ikke regulert 

hvem som skal avholde egnethetsprøven og prøveperioden.  

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Arbeidstilsynet foreslår å forskriftsfeste adgang til å avlegge egnethetsprøve og prøveperiode hos en 

sertifisert opplæringsvirksomhet. Dette foreslås ved å endre forskrift om administrative ordninger § 

8-1 Krav til opplæringsvirksomheter som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av 

arbeidsutstyr, ved at det inntas som vilkår at opplæringsvirksomhetene skal kunne avholde 

egnethetsprøve og prøveperiode for å bli sertifisert av et sertifiseringsorgan. Arbeidstilsynet legger til 

grunn at de sertifiserte opplæringsvirksomhetene som i dag er sertifisert til å kunne gi opplæring i 

henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 for arbeidsutstyr nevnt i § 10-3 også vil ha 

kompetanse til å avholde egnethetsprøve og prøveperiode for EØS-borgere som søker om tillatelse til 

å bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-3. Arbeidstilsynet ser ikke at det er behov for å gjøre 

endringer i utpekingsvedtakene til sertifiseringsorganene.  

Endringen kan ikke gis tilbakevirkende kraft for eksisterende sertifiseringsvedtak. Det betyr at de 

opplæringsvirksomhetene som er sertifisert i dag, må søke om å bli sertifisert for å kunne avholde 

egnethetstest og prøveperiode. I vurderingen av om sertifisering skal gis, er det ikke nødvendig med 

en ny vurdering av alle kravene i § 8-1, men kun en vurdering av om virksomheten har kompetanse til 

å gjennomføre egnethetstest og prøveperiode.  Arbeidstilsynet vil etter forskriftsendringen anmode 

Samordningsorganet for sertifiseringsorganene (SGS)om å gjøre nødvendige endringer av normene 

for sertifisert sikkerhetsopplæring i forhold til den nye oppgaven. Arbeidstilsynet vil utarbeide 

nærmere retningslinjer for gjennomføringen i tillegg til allerede foreliggende normer for sertifisert 

sikkerhetsopplæring.   

Gjennomføringen av egnethetsprøve og prøveperiode 

Egnethetsprøve skal gjennomføres på bakgrunn av en sammenligning av søkerens dokumenterte 

kvalifikasjoner og de norske kravene til opplæring. Dersom det vurderes at det er mangler ved den 

teoretiske opplæringen, må søkeren avlegge en teoriprøve tilpasset det aktuelle arbeidsutstyret 

søkeren ønsker å få tillatelse til å bruke. Dersom det vurderes at søkeren mangler praktisk opplæring, 

skal det avlegges en praktisk kjøreprøve.   

Omfanget av og tema for egnethetsprøven og prøveperioden beror på Arbeidstilsynets vurdering av 

hvilke kvalifikasjoner den enkelte søker mangler, og gjøres i form av et enkeltvedtak av 

Arbeidstilsynet. I vedtaket må Arbeidstilsynet begrunne hvorfor søker må gjennomføre 

utligningstiltak. Det foreslås videre at Arbeidstilsynet enten får tilbakemelding fra arbeidstakeren 

selv, arbeidsgiver eller den sertifiserte opplæringsvirksomheten om utfallet av egnethetsprøven eller 
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prøveperioden. Ved bestått prøve fatter Arbeidstilsynet et nytt vedtak om tillatelse til å bruke det 

omsøkte arbeidsutstyret. Denne prosessen vil fremkomme nærmere av retningslinjene utarbeidet av 

Arbeidstilsynet. Retningslinjene vil også gi føringer for adgangen til å stille krav om språkkunnskaper 

hos søker.  

Gebyr for avleggelse av egnethetstest og prøveperiode 

Det kan kreves gebyr for å avholde egnethetsprøve eller prøveperiode, jf. arbeidsmiljøloven § 18-3. 

Arbeidstilsynet vil i retningslinjene utarbeide nærmere føringer for fastsetting og innkreving av gebyr. 

Retningslinjene skal bidra til å sikre at gebyret ikke overstiger de reelle utgiftene og at prisen skal 

være lik hos alle opplæringsvirksomhetene. 

Taushetsplikt og offentlighet 

Ansatte i private rettssubjekt er omfattet av taushetsplikten etter forvaltningsloven for den 

informasjonen vedkommende får gjennom utøvelse av den delegerte myndigheten, jf. 

forvaltningsloven § 1 siste punkt. Private virksomheter som utøver forvaltningsmyndighet er også 

omfattet av offentleglova i de saker der virksomheten fatter enkeltvedtak, jf. offentleglova § 2 første 

ledd bokstav b.  

Forslaget medfører ikke en delegering av offentlig myndighet. For at de sertifiserte 

opplæringsvirksomhetene skal kunne tilpasse egnethetsprøven og prøveperioden til den enkelte 

søkeren må Arbeidstilsynet og opplæringsvirksomhetene kunne utveksle taushetsbelagt informasjon.  

Det må derfor inntas krav om taushetsplikt i normene/tilleggskriteriene for opplæringsvirksomheter.  

Tillatelse gis ved enkeltvedtak, som fattes av Arbeidstilsynet. Søknaden og vedtaket journalføres i 

våre systemer, sammen med resultatet fra egnethetsprøven eller prøveperioden. Begjæring om 

innsyn i dokumentene må rettes Arbeidstilsynet og ikke det enkelte sertifiserte 

opplæringsvirksomhet.    

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget vil innebære noen administrative konsekvenser. De sertifiserte sikkerhetsvirksomhetene 

avholder i dag teoretiske og praktiske prøver i henhold til læreplanen for norske arbeidstakere, som 

er omtalt på nettsiden til SGS https://sert555.no/kriterier/default.cfm. Etter Arbeidstilsynets 

vurdering vil egnethetsprøvens teoretiske del ta utgangspunkt i læreplanens modul 2, mens den 

praktiske delen vil ta utgangspunkt i modul 4. Den administrative endringen består av at prøvene må 

tilpasses individuelt den enkelte søkers kompetansemangler. Forslaget innebærer ingen økonomiske 

konsekvenser for de sertifiserte opplæringsvirksomhetene, da disse kan kreve gebyr for 

egnethetsprøven og prøveperioden.  Når det gjelder innkreving av gebyret, kan det etableres en 

ordning som medfører at søker må vedlegge kvittering på at prøvene er betalt før gjennomføringen.   

 

  

https://sert555.no/kriterier/default.cfm
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11. Forslag til presisering i forskrift om administrative ordninger § 8-7 Sakkyndig kontroll 

av arbeidsutstyr 

 

Hensikten med forslaget er å presisere bestemmelsen for å angi omfanget av den sakkyndige 

kontrollen. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Forslaget må ses i sammenheng med forslaget om å endre forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 

første ledd. 

I opphevet forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 54 første ledd var det krav om at «Sakkyndig 

virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene i denne forskriften (vår 

uthevning) er fullt forsvarlig montert, oppstilt, vedlikeholdt og passet.»  Fra 1. januar 2013 er 

bestemmelsen videreført i forskrift om administrative ordninger § 8-7 første ledd, som bestemmer at 

«Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til arbeidsutstyr i 

henholdsvis forskrift om utførelse av arbeid § 13 og til maskinforskriften 20. mai 2009 nr. 544 vedlegg 

1 (vår utheving), er fullt forsvarlig, montert, oppstilt, vedlikeholdt og passet.». Endringen var ikke 

ment å innebære en materiell endring, men Arbeidstilsynet er av den oppfatning at dette likevel har 

medført en endring av hva den sakkyndige kontrollen skal omfatte, ved at bestemmelsen kan tolkes 

slik at alle maskinene skal oppfylle kravene i maskinforskriften vedlegg I. Dette er også påpekt i 

tilbakemeldinger fra bransjen. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Dagens krav i forskrift om administrative ordninger § 8-7 første ledd kan tolkes slik at alle maskiner 

skal oppfylle kravene i maskinforskriften vedlegg I. For maskiner som ikke omfattes av kravene i 

maskinforskriften, vil det i mange tilfeller ikke være mulig å endre maskinene slik at de tilfredsstiller 

kravene i vedlegg I i maskinforskriften. Vi anser det imidlertid som sikkerhetsmessig tilfredsstillende 

at dette arbeidsutstyret oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid kapitlene 10, 18 og 19.  

Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til arbeidsutstyr i 

forskrift om utførelse av arbeid § 10-5. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at det kun brukes 

arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret, herunder 

arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll etter forskrift om utførelse av arbeid kapittel 13. 

Arbeidstilsynet foreslår derfor å henvise til forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 i forslag til endring i 

forskrift om administrative ordninger § 8-7. Vi foreslår samtidig å ta ut henvisning til forskrift om 

utførelse av arbeid kapittel 13, da kapitlet inneholder arbeidsgiverkrav og ikke krav til den sakkyndige 

virksomheten. 

Formålet med foreliggende forslag er å presisere bestemmelsen for å angi omfanget av den 

sakkyndige kontrollen og at denne samsvarer med krav i tidligere forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 

54. 

Arbeidstilsynet foreslår videre å fjerne begrepet «passet», da dette ikke har noen selvstendig 

betydning, men anses dekket av begrepet «vedlikeholdt». Dette er i tråd med direktiv 2009/104/EF 
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artikkel 5 som bestemmer at det ved inspeksjoner skal påses at arbeidsutstyret er korrekt montert og 

at det virker slik det skal. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Arbeidstilsynet er kjent med at enkelte sakkyndige virksomheter har begynt å kontrollere om 

arbeidsutstyr produsert eller satt i omsetning også før 1. januar 1995 oppfyller kravene i forskrift om 

maskiner vedlegg I. Disse virksomhetene må endre praksis for å komme i samsvar med 

forskriftskravene. Det antas imidlertid at den foreslåtte endringen ikke innebærer vesentlig økte 

økonomiske eller administrative kostnader. 

 

12. Forslag til endring i forskrift om administrative ordninger § 10-2 Kontrollstempel 

 

Hensikten med forslaget er å tydeliggjøre at det ved opphør av virksomhet skal gis melding til 

Arbeidstilsynet om at kontrollnummeret ikke lenger er i bruk. 

1. Bakgrunn og gjeldende rett 

Krav til kontroll av flasker for pusteluft til dykking og åndedrettsvern følger av forskrift om 

administrative ordninger kapittel 10. I § 10-2 er det et krav om at en virksomhet som er godkjent som 

kontrollør, skal ha kontrollstempel med eget kontrollnummer. Arbeidstilsynet tildeler og fører 

fortegnelse over kontrollnumrene, og kan trekke tilbake godkjenningen og kontrollstemplet dersom 

bestemmelsene i kapittel 10 og i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 25, ikke blir overholdt. 

2. Arbeidstilsynets vurderinger og forslag 

Arbeidstilsynets fortegnelse inneholder i dag kontrollnummer som vi antar ikke er i bruk. 

Når et kontrollnummer ikke lengre er i bruk bør Arbeidstilsynet få melding for å oppdatere 

fortegnelsen og for å kunne vurdere om godkjenningen skal trekkes tilbake. 

Arbeidstilsynet foreslår et nytt tredje ledd i forskrift om administrative ordninger § 10-2 som 

presiserer at det ved opphør av virksomhet skal gis melding til Arbeidstilsynet om at 

kontrollnummeret ikke lenger er i bruk.  

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

En presisering av bestemmelsen antas ikke å ha betydelige økonomiske eller administrative 

konsekvenser for virksomhetene, men vil være ressursbesparende for Arbeidstilsynet.  
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2. Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 
 

I forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning foreslås 

følgende endringer: 

 

§ 7-3 første ledd skal lyde: 

Risikovurdering skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved: 

- bruk og håndtering av kjemikalier, jf. kapittel 3, 

- utførelse av varmt arbeid, jf. kapittel 5, 

- fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. kapittel 6, 

- eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7, 

- eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14, 

- eksponering for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16, 

- utføring av arbeid i høyden, jf. kapittel 17, 

- utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. kapittel 

23, 

- arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26 

- snøskredfare, jf. kapittel 30. 

 

§ 14-1 tredje ledd skal lyde: 

«Egnet helseundersøkelse etter andre ledd skal utføres av, eller under kontroll av kompetent 

lege.» 
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I forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 

tilhørende tekniske krav foreslås følgende endringer: 

 

§ 3-20 tredje ledd første punkt skal lyde: 

«Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstakeren begynner arbeidet med farlige 

kjemikalier, og deretter med regelmessige mellomrom.» 

 

§ 4-3 femte ledd skal lyde: 

«Dersom en virksomhet som har fått tillatelse til å arbeide med asbest ikke utfører arbeidet 

forsvarlig, eller på annen måte handler i strid med forskriften, kan Arbeidstilsynet trekke tillatelsen 

tilbake.» 

 

§ 4-13 andre ledd første punkt skal lyde: 

«Helseundersøkelse skal foretas før arbeidstakerne settes til arbeid hvor de kan bli eksponert 

for støv med asbestfiber.» 

 

§ 6-10 fjerde ledd skal lyde: 

«Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk, med mindre det benyttes utstyr som 

fjerner faren for stikkskade.» 

 

§ 6-11 tredje ledd første punkt skal lyde: 

«Egnet helseundersøkelse skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for biologiske 

faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom.» 

 

§ 10-5 første til tredje ledd skal lyde:  

 «Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med 

forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret. 

Ved bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr som er produsert og satt i omsetning før 1. 

januar 1995, skal arbeidsgiver sørge for at det kun brukes utstyr som er i samsvar med kravene i 

kapitlene 10, 18 og 19.  

Ved bruk av maskiner omsatt etter 1. januar 1995, skal arbeidsgiver sørge for at maskinen til 

enhver tid er i samsvar med helse- og sikkerhetskravene som gjaldt da arbeidsutstyret ble produsert 

og satt i omsetning.» 
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Nåværende § 10-5 andre og tredje ledd blir fjerde og femte ledd. 

 

§ 14-11 fjerde ledd første punktum oppheves. 

 

§ 14-11 siste ledd siste punktum oppheves. 

 

§ 14-12 tredje ledd første punktum oppheves. 

 

§ 15-4 fjerde ledd første punktum oppheves. 

 

§ 16-7 fjerde ledd første punktum oppheves. 

 

 

Kapittel 17 skal lyde: 

Kapittel 17 Arbeid i høyden 

§ 17–1 Risikovurdering og krav til arbeid i høyden 

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at 

arbeidet utføres på en sikker måte. 

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til at: 

a) kollektiv fallsikring prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr, 

b) arbeidsutstyret er dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare 

belastninger, 

c) arbeidet utføres i henhold til ergonomiske prinsipper fra en egnet overflate. Dersom 

dette ikke er mulig skal arbeidsgiveren velge det arbeidsutstyr som på best mulig 

måte opprettholder sikre arbeidsforhold. 

d) atkomstveier tilpasses etter hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg, hvor lenge de er i 

bruk, og atkomstenes høyde, 

e) atkomstveier kan brukes til evakuering i en nødssituasjon, 

f) forflytning mellom atkomstveier og arbeidsplattformer, stillasgulv eller gangbroer 

ikke medfører ytterligere risiko for fall, 
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g) det monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig. Kollektive 

fallsikringsinnretninger kan kun være gjennombrutt på atkomststeder med stiger 

eller trapper. 

 

Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig 

å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for 

dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven er endelig eller midlertidig avsluttet, skal 

den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.  

 

§ 17-2 Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste 

stillasgulv inntil 9 meter  

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, 

endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standardoppstilling etter 

leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved bygging, 

demontering, endring og kontroll av rulle- og bukkestillaser.   

Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal særskilt 

omfatte: 

a) forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset, 

b) sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset, 

c) tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander, 

d) vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig 

stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker, 

e) sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle 

stillaset, 

f) tillatte belastninger, 

g) kontroll av stillas,  

h) øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av 

kompliserte stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr) 

i) all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre 

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillasbygging inntil 9 

m, skal han påse at arbeidstaker har 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse. 

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som 

en kvalifisert person. 

Arbeidstaker under opplæring kan bare montere, demontere og endre stillaser under tilsyn og 

veiledning av kvalifisert person.   
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Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne 

bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for 

verneombudet og Arbeidstilsynet.   

 

§ 17-3 Krav til opplæring ved bygging, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste 

stillasgulv fra 9 meter 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med stillasbygging, demontering, 

endring eller kontroll for stillaser med øverste stillasgulv over 9 meter får opplæring. Dette gjelder 

også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, 

uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.  

Opplæringen skal særskilt ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre og skal i 

tillegg til kravene i § 17-2 andre ledd bokstav a-h omfatte: 

a) helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig montering av kompliserte stillaser, hvor det inngår 

elementer som krever en særskilt styrke- og stabilitetsberegning, 

b) forståelse av spesifikasjonene for en planlagt stillasoppstilling, herunder styrke- og 

stabilitetsberegninger, 

c) øvelse i forsvarlig montering, demontering og endring av kompliserte stillaskonstruksjoner, 

både med hensyn til egen helse og sikkerhet under arbeidet og de etterfølgende brukernes 

helse og sikkerhet, 

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillasbygging høyere 

enn 9 m, skal han påse at arbeidstaker har 36 timer teoretisk opplæring og 500 timer praksis som 

stillasbygger under veiledning av en kvalifisert person. 

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse 

som en kvalifisert person. 

Arbeidstaker under opplæring kan bare montere, demontere og endre stillaser under tilsyn 

og veiledning av kvalifisert person.   

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til 

denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for 

verneombudet og Arbeidstilsynet.   

 

§ 17-4 Krav til opplæring av bruker av stillas 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å 

utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang 

av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-7 første ledd. Arbeidsgiver har ansvar 

for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes. 
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§ 17-5 Planlegging av arbeid i høyden 

Arbeid som krever bruk av stillas, stiger, takbruer o.l. skal planlegges slik at oppsetting av, og 

arbeid på, utstyr for arbeid i høyden skal foregå i samsvar med kapittelet her og forskrift om 

organisering, ledelse og medvirkning §§ 2-1, 7-1 og 10-1, slik at sikkerheten ivaretas. 

På steder med spesielle faremomenter som trafikk, strømførende ledninger, rasfare og 

lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk. 

Arbeid i høyden skal ikke utføres når værforholdene innebærer en risiko for arbeidstakernes 

sikkerhet og helse. 

 

§ 17-6 Dimensjonering av stillaser og rekkverk 

Beregninger av stillaser, herunder rekkverk ved dekkekanter og lignende, skal gjennomføres 

slik at rekkverket og det ferdige stillaset får tilfredsstillende styrke. Det samme gjelder ved beregning 

av vindkrefter som påvirker et stillas. 

 

§ 17-7 Montering, bruk og demontering av stillaser 

Arbeidsgiver skal sørge for at stillasmontører får monteringsveiledning og skriftlig 

arbeidsinstruks. Krav om å bruke egnet personlig verneutstyr under monteringsarbeid skal nevnes 

særskilt. 

En kvalifisert person som kjenner stillasets kompleksitet, skal utarbeide en veiledning for 

montering, bruk og demontering. Veiledningen kan være en standardveiledning fra produsent, men 

den skal ved behov suppleres med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset, slik 

at montering, bruk og demontering av stillaset kan utføres på en sikker måte.   

Dersom dimensjonsberegningen for stillaset ikke er tilgjengelig eller ikke inneholder 

informasjon om de planlagte oppstillingene, skal stillaset monteres i henhold til allment anerkjent 

standardmodell eller det skal gjøres en styrke- og stabilitetsberegning.  

Stillaset skal være stabilt. Stillasets understøttende elementer skal være sikret mot 

utglidning, enten ved at de blir fastgjort til underlaget eller ved hjelp av en sklisikker anordning. 

Underlaget skal ha tilstrekkelig bæreevne til å oppta de belastninger som blir påført. Montering, bruk 

og demontering av rullestillas skal være i samsvar med § 17-16.  

Stillasgulvenes dimensjoner, form og plassering skal være tilpasset arbeidets karakter og den 

belastning arbeidet medfører samt sikre at arbeid og forflytning kan skje på en sikker måte. Det skal 

ikke forekomme uforsvarlige mellomrom mellom de deler som utgjør stillasgulvet og de loddrette 

kollektive fallsikringsinnretningene.  

Stillaskonstruksjonen skal planlegges og utformes slik at nødvendig materiell og utstyr skal 

kunne føres gjennom eller inn på stillaset uten at viktige konstruksjons- eller sikkerhetsdeler må 

flyttes eller demonteres. 
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Når deler av et stillas ikke er ferdige til bruk, for eksempel under montering, demontering 

eller endringer, skal det farlige området avgrenses fysisk, slik at atkomsten hindres. Stillaset skal 

skiltes med forbud mot bruk. 

 

§ 17-8 Kontroll av stillas 

Arbeidsgiver skal sørge for at stillaset kontrolleres før det tas i bruk. Så lenge det er i bruk, 

skal det kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Etter uvær, når andre forhold 

kan ha virket inn på stabilitet og styrke og når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer, skal 

stillaset kontrolleres før det tas i bruk.   

Arbeidsgiver skal sørge for at kontrollen blir gjennomført av en kvalifisert person, jf. §§ 17-2 

og 17-3.  

 

§ 17-9 Rapport for kontroll av stillas 

Arbeidsgiver skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas. Rapporten skal minimum 

inneholde følgende: 

a) opplysninger om hvem som foretar kontroll og vedkommendes arbeidsgiver 

b) eier av stillaset 

c) opplysninger om mangler som er funnet, og med frist for retting. 

d) tekniske opplysninger  

e) signatur av utførende kontrollør 

Dersom det avdekkes mangler som medfører fare for sikkerheten til brukerne av stillaset skal 

den ansvarlige for kontrollen sørge for at det varsles med et skilt om dette og i tillegg avsperres fysisk 

for å hindre atkomst til stillaset. 

Rapporten skal være tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bruke stillaset 

og Arbeidstilsynet.  

 

§ 17-10 Skilting av stillas  

Stillaset skal ha varig og lett synlig skilt med opplysninger om:  

a) stillasets eier  

b) stillasbygger  

c) tillatte laster 

d) kontaktperson med telefonnummerinformasjon om siste kontrolldato og kontrollør  

Skiltet skal oppdateres etter kontroll utført i henhold til § 17-8.  
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§ 17-11 Atkomst og sikker bruk av stillas  

Stillas skal ha sikker, bekvem og hensiktsmessig atkomst, fortrinnsvis med eget trappetårn. 

Ved kortvarig arbeid kan stige eller leider brukes som atkomst. Der atkomst til gulv høyere enn 3,5 

meter er tilnærmet vertikal stige, skal den være utstyrt med ryggbøyle fra 2,5 meter. 

Stillaset skal ha tilstrekkelig plass for brukere, verktøy og materialer, og arbeidet skal kunne 

utføres i arbeidsstillinger som ikke gir uheldige fysiske belastninger. 

Arbeidstakerne skal kunne bevege seg uten risiko for å henge fast i, eller støte mot 

innstikkende eller nedhengende stillasdeler eller gjenstander på stillaset. 

 

§ 17-12 Vedlikehold av stillas  

Arbeidsgiver skal sørge for at det brukes stillaskomponenter som lett kan rengjøres og 

vedlikeholdes.  

Alle komponenter skal kontrolleres og sorteres hver gang de har vært i bruk. Materialer og 

utstyr som ikke er tilfredsstillende, skal merkes tydelig og gjøres ubrukelig til stillasformål. 

Komponenter som er skadet, skal repareres før de lagres sammen med uskadet materiell. 

Komponenter som ikke kan repareres skal kasseres.  

Vedlikehold, lagring og kassasjon av typegodkjente eller sertifiserte stillaskomponenter skal 

følge produsentens monterings- og bruksveiledning.  

 

§ 17-13 Stillasgulv  

Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved 

normal bruk. Det skal ikke være uforsvarlige mellomrom mellom de delene som utgjør stillasgulvet 

og de loddrette kollektive fallsikringsinnretningene.   

Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter, jf. 

arbeidsplassforskriften § 6-5.  Stillasgulvet skal festes forsvarlig til stillaskonstruksjonen og være uten 

vippeender. Stillasgulv skal være jevne, ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte 

og tilstrekkelig tette slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet. Stillasgulv skal ha 

tilstrekkelig stivhet og styrke for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold og sikkerhet. 

Åpninger skal være sikret med rekkverk eller solid tildekking. 

 

§ 17-14 Tekniske krav til stillas og stillasmateriell 

Stillas skal avstives med diagonalstag eller tilsvarende både i horisontalplan og i vertikalplan i 

tverr- og lengderetningene. 
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Alle sammenkoplinger skal være låst ved bruk slik at de ikke kan løsne utilsiktet. 

Trematerialer skal være umalte og uskadet. Skjøter på spir, bjelker og avstivninger skal kunne 

overføre de trykk- og strekkpåkjenninger stillaset er beregnet for. 

Knekter som monteres på stendere av trevirke må ikke monteres høyere enn 5 meter. 

Stenderne skal være uten skjøter, og ha dimensjon på minimum 95 mm x 95 mm. Stenderne skal 

avstives forsvarlig mot knekking. 

Bukkestillas skal ikke bygges høyere enn 2 meter. 

 

§ 17-15 Tekniske krav til utkragende og hengende stillas 

Utkragende og hengende stillas som er bygget på utliggerbjelker skal være sikret ved at 

utliggerbjelkene er forsvarlig dimensjonert og forsvarlig avstemplet, boltet eller surret fast. Det kan 

også brukes motvekt som skal dimensjoneres etter maksimal vekt av stillaset og nyttelast med en 

sikkerhet på 2,5 mot velting. Motvekter skal festes forsvarlig til bjelkene. 

 

§ 17-16 Bruk av rullestillas  

Rullestillas skal bare brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er 

betryggende når det flyttes og brukes. 

Rullestillaset skal være forsynt med en anordning som hindrer utilsiktet bevegelse. 

Hvis stillaser ikke er løftet opp av støttelabber, skal alle hjul ha god kontakt med underlaget 

når det brukes. 

Rullestillas skal flyttes på forsvarlig måte. Det er ikke tillatt å oppholde seg på rullestillas når 

det flyttes. Gjenstander på stillaset skal fjernes eller sikres mot å falle ned, før stillaset flyttes.  

Bruken av rullestillaset skal følge produsentens bruksveiledning. 

 

§ 17-17 Forankring av stillaser 

Et stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende, skal forankres ved å 

feste eller stage stillaset i en stiv konstruksjon eller i bakken. Stillas skal ha tilstrekkelig med 

forankring, slik at det sikres mot velting eller utknekking.  

Festemidler for forankringene skal kunne brukes til det materialet støttekonstruksjonen er 

laget av. 

Forankringer skal dimensjoneres etter påregnelige vindkrefter på stedet, både på langs og 

tvers av stillaset. Dimensjoneringen av forankringene skal dokumenteres skriftlig. Dersom 

forankringene ikke er beskrevet i monteringsveiledningen skal de beregnes. Beregningene skal 
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dokumenteres sammen med dokumentasjonen på at konstruksjonen som stillaset er forankret i, 

tåler summen av alle de påregnelige kreftene.  

Forankringene skal festes i spirene eller rammen så nær knutepunktene med lengdebjelkene 

som mulig.  

Forankringene skal kunne oppta både strekk og trykk. 

Det skal vanligvis plasseres en forankringsrekke i høyde med de øverste lengdebjelkene.  

Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for. 

 

§ 17-18 Stillasavslutning mot tak 

Når stillas avsluttes mot tak eller toppen av andre konstruksjoner, skal det tas hensyn til hva 

det skal brukes til, slik at de som skal arbeide fra stillaset eller bruke det som atkomst, ikke blir utsatt 

for skader ved fall eller fallende gjenstander. 

Dersom øverste stillasgulv skal brukes til arbeid på gesims og atkomst til tak, skal atkomst til 

tak utføres som trapp.  Arbeidet på gesimsen skal utføres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for 

uheldige fysiske belastninger. 

 

§ 17-19 Brannfare 

Når et stillas dekkes til, skal det dekkes til med brannhemmende materialer.   

 

§ 17-20 Bruk av stiger  

Stiger skal oppstilles slik at de står stødig under bruk. 

Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt. 

Arbeidstakere som må bære noe mens de står på stige skal ha et sikkert grep. 

Stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag slik at trinnene forblir vannrette 

under bruk. Stiger som henger skal festes på en sikker måte og, med unntak for taustiger, på en slik 

måte at de ikke kan forskyve seg eller begynne å svinge. 

Stiger skal, så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på annen måte. 

Anliggende stige skal sikres før bruk. 

Stige skal sikres mot utglidning, velting sidelengs eller bakover. 

Stiger og skyvestiger som er satt sammen av flere deler, skal brukes slik at de ulike delene 

ikke kan forskyves i forhold til hverandre. 
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Mobile stiger skal sikres før de tas i bruk. 

 

§ 17-21 Begrensning i bruk av stige 

Stiger skal kun brukes som atkomst. 

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det 

ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og 

a) bruken av stigen er kortvarig, eller 

b) forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver 

Det skal ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn 6 meter.  Frittstående kombistiger 

skal ikke brukes høyere enn 4 meter. 

 

§ 17-22 Atkomst fra stige 

Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1,0 meter 

over dette. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen. 

 

§ 17-23 Bruk av tau til atkomst, arbeid og redning 

Når arbeidsgiver har vurdert risikoen og finner det forsvarlig, kan en arbeidstaker bruke tau som 

atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger. Det forutsettes at arbeidet kan utføres på en sikker måte 

og at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.  

Arbeidsgiveren skal iverksette følgende tiltak som ivaretar arbeidstakernes sikkerhet ved bruk av tau:  

a) Tausystemet skal omfatte minst to tau med separate fester. Det ene tauet er arbeidstau og 

brukes til atkomst, nedstigning og støtte, og det andre tauet er et sikkerhetstau som sikrer 

arbeidstakerne. Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at bruken av to tau vil 

gjøre arbeidet farligere, kan det brukes ett tau. Arbeidsgiver skal da iverksette egnede tiltak 

som ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne. 

b) Arbeidstakerne skal være utstyrt med og bruke en egnet sele som skal være festet til 

sikkerhetstauet. 

c) Arbeidstauet skal være utstyrt med en innretning for sikker opp- og nedstigning og et 

automatisk låsesystem som hindrer brukeren i å falle. 

d) Sikkerhetstauet skal ha bevegelig fallsikringsutstyr som følger arbeidstakerens bevegelser. 

e) Verktøy og annet utstyr som arbeidstakerne bruker skal være sikret til arbeidstakernes seler 

eller arbeidssete eller på en annen, egnet måte. 

f) Arbeidet skal nøye planlegges og overvåkes slik at arbeidstakerne kan få øyeblikkelig hjelp i 

en nødsituasjon. 

g) Arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i arbeidet som skal gjøres, 

særlig om framgangsmåter under redningsarbeid. 
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Tauet skal om nødvendig utstyres med et arbeidssete. Ved vurderingen skal det særlig tas hensyn til 

arbeidets varighet og de ergonomiske belastningene arbeidstakerne utsettes for. 

 

§ 17-24 Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau 

Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid 

og det brukes sikkerhetsbelte med tau, skal det sørges for sikkert forankringspunkt som utstyret kan 

festes i.  

 

 

§ 26-30 femte ledd skal lyde: 

«Unntatt fra kravet i første ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere 

(fritidsdykkerinstruktører), om risikovurderingen viser at talekommunikasjon er åpenbart 

unødvendig.» 

 

§ 27-27 andre ledd første punkt skal lyde: 

«Helseundersøkelsen skal foretas før arbeidstakerne begynner med arbeid der eksponering 

kan finne sted.» 
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I forskrift av 6. desember 2011 nr. 1359 om konstruksjon, utforming og fremstilling av 

arbeidsutstyr og kjemikalier gjøres følgende endringer: 

 

§ 4-2 skal lyde: 

§ 4-2 Belastningsklasser 

Stillaser skal klassifiseres i følgende seks klasser:  

  Konsentrert Last av én  Last på delareal  

  
 person på   

Klasse 
Jevnt fordelt  last på areal  areal 200 mm  

kN/m2 (kg/m2 ) 
Delareal 

m2 

 belastning  500 mm x  x 200 mm    

  kN/m2 (kg/m2 )  500 mm kN (kg) kN (kg)    

1  0,75 (75)  1,50 (150)  1,0 (100)  Ikke tillatt  

2  1,50 (150)  1,50 (150)  1,0 (100)  Ikke tillatt  

3  2,00 (200)  1,50 (150)  1,0 (100)  Ikke tillatt  

4  3,00 (300)  3,00 (300)  1,0 (100)  5,00 (500)  0,4 A  

5  4,50 (450)  3,00 (300)  1,0 (100)  7,50 (750)  0,4 A  

6  6,00 (600)  3,00 (300)  1,0 (100)  10,00 (1000)  0,5 A  

A = arealet mellom to spirepar. 
 

 

§ 4-3 skal lyde: 

§ 4-3 Merking 

«Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal være varig og synlig merket med navn 

på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og 

produksjonsåret.» 
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§ 4-4 første og andre ledd skal lyde: 

«Den som produserer eller setter i omsetning arbeidsutstyr etter § 4-1, skal utarbeide 

monterings- og bruksveiledning. Veiledningen skal være på norsk og gi informasjon om 

belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, demontering, vedlikehold, reparasjon og 

kassasjonskriterier.  

Monterings- og bruksveiledningen skal følge med produktet ved omsetning.» 

 

Nåværende § 4-4 andre og tredje ledd blir tredje og fjerde ledd. 

 

§ 4-5 andre og tredje ledd skal lyde: 

«Sertifikatet skal være på norsk og inneholde informasjon om sertifikatutsteder, 

sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, produktnavnet, produkttypen, 

materialene og en bekreftelse på at kravene i §§ 4-1 til 4-4 og eventuelle relevante standarder er 

oppfylt. Sertifikatet er gyldig i maksimalt ti år. 

Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning.» 

 

Nåværende § 4-5 tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 
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I forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på 

arbeidsmiljølovens område gjøres følgende endringer: 

 

§ 1-1 andre ledd skal lyde: 

«Forskriftens § 14-1 og kapitlene 7, 8, 9,11 og 12 gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til 

havs og for virksomheter på landanlegg etter rammeforskriften § 6 bokstav e.» 

 

§ 8-1 andre ledd bokstav k skal lyde: 

 k) den skal kunne avholde egnethetsprøve og prøveperiode for EØS-borgere som søker 

Arbeidstilsynet om tillatelse etter §§ 9-1 og 9-2 

 

Nåværende bokstav k til n blir bokstav l til o. 

 

§ 8-7 første ledd skal lyde: 

«Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til 

arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid § 10-5, og er fullt forsvarlig, montert, oppstilt og 

vedlikeholdt.»  

 

§ 10-2 tredje ledd skal lyde: 

 «Ved opphør av virksomhet skal det gis melding til Arbeidstilsynet om at kontrollnummeret 

ikke lenger er i bruk.» 
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3. Parallelloppstilling forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 

Arbeid i høyden 
 

Forslag til nytt kapittel 17 Bestemmelser i nåværende kapittel 17 

§ 17-1 krav til arbeid i høyden 
Første ledd 
Annet ledd 
 
 
Tredje ledd 
Fjerde ledd 
Femte ledd 
Sjette ledd 
Syvende ledd 
Åttende ledd 

 
§ 17-5 
Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 10-1, første ledd 
bokstav b 
§ 17-5 tredje ledd 
§ 17-5 fjerde ledd 
§ 17-5 femte ledd 
§ 17-5 sjette ledd 
§ 17-5 sjette ledd 
§ 17-9 

§ 17-2 Krav til opplæring ved montering, 
demontering, endring og kontroll av 
systemstillas med øverste stillasgulv inntil 9 
meter 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 
Fjerde ledd 
Femte ledd 
Sjette ledd 

 
 
 
 
§ 17-3, første ledd 
§ 17-2, andre ledd 
Ny 
§ 17-2 femte ledd 
Ny 
Ny 

§ 17-3 Krav til opplæring ved bygging, 
demontering, endring og kontroll av stillas med 
øverste stillasgulv fra 9 meter 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 
Fjerde ledd 
Femte ledd 
Sjette ledd 
Syvende ledd 

 
 
 
§ 17-2 første ledd 
Ny 
§ 17-2 andre ledd 
§ 17-2 første ledd 
§ 17-2 femte ledd 
Ny 
Ny 

§ 17-4 krav til opplæring av bruker av stillas § 17-4 andre ledd 

§ 17-5 Planlegging av arbeidet 
Første ledd 
 
Annet ledd 
 

 
§ 17-1 
 
§ 17-6 

§ 17-6 dimensjonering av stillaser og rekkverk 
Første ledd 
Annet ledd 

 
§ 17-15  
§ 17-15 fjerde ledd 

§ 17-7 Montering, bruk og demontering 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 
Fjerde ledd 
 

 
§ 17-4 første ledd 
§ 17-12, andre ledd 
§ 17-21 
Delvis 17-11 andre ledd, § 17-16 første 
ledd andre pkt.  
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Femte ledd 
Sjette ledd 
Sjuende ledd 

§ 17-28 
§ 17-27 
§ 17-3 første og andre ledd 

§ 17-8 Kontroll av stillas 
Første ledd 
Annet ledd 

 
§ 17-8 første ledd 
Ny 

§ 17-9 Rapport for kontroll av stillas 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 

 
Delvis § 17-8 første ledd og andre ledd 
Delvis § 17-8 første ledd og delvis ny.  
§ 17-8 tredje ledd 

§ 17-10 skilting av stillas Delvis ny, delvis § 17-29 

§ 17-11 Atkomst og sikker bruk av stillas 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 

 
§ 17-30 første ledd 
§ 17-30 annet ledd 
§ 17-30 tredje ledd 

§ 17-12 vedlikehold av stillas 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 

 
§ 17-14 første ledd 
§ 17-14 annet ledd 
Ny 

§ 17-13 Stillasgulv 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 

 
§ 17-16 første ledd 
§  
§ 17-16 fjerde ledd 

§ 17-14 tekniske krav til stillas og stillasmateriell 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 
Fjerde ledd 
Femte ledd 

 
§ 17-17 første og annet ledd 
§ 17-17 fjerde ledd 
§17-17 sjette ledd 
Ny 
§ 17-23 

§ 17-15 Tekniske krav til utkragede og hengende 
stillas 

§ 17-18 

§ 17- 16 Bruk av rullestillas 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 
Fjerde ledd 

 
§ 17-20 første ledd 
§ 17-19 og § 17-20 annet ledd 
§ § 17-20 tredje ledd 
Ny 

§ 17-17 Forankring av stillaser 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 
Fjerde ledd 
Femte ledd 
Sjette ledd 

 
§ 17-22 annet ledd 
§ 17-22 første ledd 
§ 17-22 femte ledd og § 17-15 fjerde 
ledd 
§ 17-22 sjette ledd 
§ 17-22 syvende ledd 
Ny 

§ 17-18 Stillasavslutning mot tak 
Første ledd 
Annet ledd 

 
§ 17-25 første ledd 
Ny 

§ 17-19 Brannfare § 17-26 

§ 17-20 Bruk av stige 
Første ledd 
Annet ledd 

 
§ 17-30 første ledd 
§ 17-30 annet ledd 
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Tredje ledd 
Fjerde ledd 
Femte ledd 
Sjette ledd 
Syvende ledd 
Åttende ledd 

§ 17-30 tredje ledd 
§ 17-30 fjerde ledd 
§ 17-30 femte ledd 
§ 17-30 sjette ledd 
§ 17-30 åttende ledd 
§ 17-30 niende ledd 

§ 17-21 Begrensninger i bruk av stige 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 

 
§ 17-31 første ledd 
§ 17-31 annet ledd 
§ 17-31 tredje ledd 

§ 17-22 Atkomst fra stiger § 17-32 

§ 17-23 Bruk av tau til adkomst, arbeid og 
redning 
Første ledd 
Annet ledd 
Tredje ledd 

 
 
§ 17-33 første ledd 
§ 17-33 annet ledd 
§ 17-33 tredje ledd 

§ 17-24 bruk av tau som sikkerhetsbelte og feste 
for sikkerhetstau 

§ 17-34 

 


