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ARBEIDSTILSYNET 
 
Postboks 4720 Torgarden 
7468 TRONDHEIM 
 
    

 

Kommentar til forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift 
om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser 
 
Det vises til høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på 
bygge- og anleggsplasser. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) støtter forslagene til endringer.  I forslaget til 
endring av forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler listes det i  
§ 3A-1 opp hensyn som blant annet må være ivaretatt for at innkvarteringen skal være forsvarlig. Dette 
viser at opplistingen ikke er uttømmende, og at den er relatert til de hensyn som arbeidsmiljøloven og 
Arbeidstilsynet skal ivareta.   
 
DSB forvalter som kjent regelverket knyttet til både brann- og elsikkerhet. DSB ønsker å presisere 
viktigheten av at hensynet til brannsikkerhet, herunder varslings- og rømningsforhold blir ivaretatt.  Det 
elektriske anleggets egenskaper eller forutsatte bruk, er også relevant for kravet om forsvarlig utførelse 
av innkvarteringen. Elsikkerheten kan bli utfordret jo flere personer en aksepterer i den enkelte boenhet. 
Når man aksepterer at inntil fire personer deler soverom og det er flere soverom, kan det fort bli mange 
personer i boenheten, hvilket kan føre til at det elektriske anlegget utsettes for en større belastning enn 
det er beregnet for. Dette kan sin ytterste konsekvens medføre brann. 
 
DSB anmoder om at det i eventuelt informasjons- og veiledningsarbeid som utarbeides til de nye 
bestemmelsene om forsvarlig innkvartering, fremkommer at krav til brannsikkerhet og krav til det 
elektriske anlegget, som stilles i annet regelverk, også må ivaretas. 

 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Forebygging og sikkerhet 
 
 
Johan Marius Ly Brit Skadberg 
avdelingsdirektør seksjonssjef 
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