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Høringsinstansene

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØFORSKRIFTENE

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 harmonisere bestemmelser med krav til
registrering av eksponerte arbeidstakere, å kunne henvise til relevante produksjonsstandarder
for produsenter av stillaser og stiger, å innta at Arbeidstilsynet har instruksjonsrett overfor
sertifiseringsorganene når de har fått delegert myndighet, justere gebyrer for
byggesaksbehandling og gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt i norsk rett. For øvrig
er forslag til endringer i hovedsak en tydeliggjøring og presisering av gjeldende krav.
Endringene som foreslås gjelder bestemmelser i alle seks arbeidsmiljøforskriftene. Bakgrunn og
begrunnelse for forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene fremgår av høringsbrev som
ligger på http://www.arbeidstilsynet.no/hoeringer. Høringslisten ligger på samme sted.
Arbeidstilsynet ønsker tilbakemeldinger og kommentarer til forslaget som er utarbeidet i
samråd med Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet.
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Det bes om at høringsdokumentene formidles til relevante underliggende forbund, foreninger
mv.
Vi ber om kommentarer til forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene innen 4. september
2015.
Høringssvar sendes til Direktoratet for arbeidstilsynet, postboks 4720 Sluppen, 7468
Trondheim. Høringssvar kan også sendes elektronisk til post@arbeidstilsynet.no.
Spørsmål kan rettes til Janne Brenne på epost janne.brenne@arbeidstilsynet.no

Vi ber om at vårt referansenummer 2014/98915 oppgis ved svar.

Med hilsen
Direktoratet for arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen
direktør
(sign.)

Gry Singsaas
avdelingsdirektør, Lov og regelverk
(sign.)

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