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Ang: Høring- Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om
HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
Namf / NFAM viser til forslag fra Arbeidstilsynet til endringer i følgende forskrifter
(referansenummer 2020/2436):
•
•
•
•
•

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
Forskrift om administrative ordninger
Forskrift om utførelse av arbeid
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer
• Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
Når dere gjelder forslag til presisering av krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til
rådighet for arbeidstaker i nytt kapittel 3A støtter vi Arbeidstilsynets forslaget. Vi lurer
likevel på unntakene som gir arbeidsgivere mulighet til å innkvartere opptil fire
sesongarbeidere i et soverom for inntil 10 uker. Vi kan ikke se at det er noe slags
kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for opptil fire arbeidstakere i soverom. Fra et
arbeidsmedisinsk ståsted kan slik innkvartering føre til flere utfordringer særlig mht.
smittevern og hygiene, men det kan også gjelde el- og brannsikkerhet i noen tilfeller. Vi
foreslår derfor at Arbeidstilsynet vurderer å enten beholde hovedkravet til enerom også for
sesongarbeidere eller vurderer å tillate to sesongarbeidere istedenfor for fire som deler
soverom.
Vi har ingen merknader til 2.1.2. forslag om å tydeliggjøre kravet til merking av tanker og rør
i § 5-13
Forskrift om administrative ordninger
Vi har ingen merknader til Forslag om å endre § 12-1 – hovedregel om innsending av digital
byggesøknad
Forskrift om utførelse av arbeid
Namf / NFAM vurderer at det er hensiktsmessig å skille gravearbeid fra annet bergarbeid. En
slik avgrensing av dette området kan føre til bedre risikovurdering og opplæring som kan
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bidra til en skadereduserende—og forebyggende effekt. Vi støtter forslaget om å innta ny
definisjon for gravearbeid i § 1-4 nr. 20
Namf / NFAM viser til Forslag om å innta krav til målemetoder for asbest i § 3-2. Vi forstår at
kravet går på å godkjenne SEM metoden for å måle asbest fibre som brukes i stor grad i
Norge med kravet i Eu-Direktiv. Vi støtter dette forslaget som tar høyde for teknologisk
utvikling i dette fagfeltet.
Vi viser til Arbeidstilsynets forslag om endring i unntak fra forbudet mot asbestarbeid i
forskrift om utførelse § 4-2. Namf / NFAM mener at asbesteksponering fortsatt er en aktuell
problemstilling pga. gamle bygg som har asbestholdige materialer. Gamle asbest plater /
eternitt kan frigi fibre og kan pustes inn. Disse fibrene er kjent å ha helseskadelige egenskaper
blant annet kreftformen mesoteliom. Namf / NFAM vurderer at denne endringen i forskriftet
kan bistå ytterligere mot forebygging av asbestrelaterte sykdommer i norsk arbeidsliv og
støtter dette forslaget.
Namf / NFAM anser forslag om å gjøre endringer i kapittel 21 om gravearbeid som et
nødvendig ledd for å fremme sikkerhet og skadeforebygging for arbeidstakere involvert i
gravearbeid. Vi tar understreker at anleggsarbeidere i tillegg til sikkerhetsrisiko i fbm
gravearbeid også er utsatt for støy, støv, røyk og ergonomiske belastninger.
Bedriftshelsetjenester som er pålagt i anleggsnæring kan bistå arbeidsgiver med forebygging
av disse helsefarlige eksponeringer. Det viktig er at arbeidsgiver ser på risikovurdering og
tiltak mht. alle faktorene som gjelder gravearbeid.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Namf / NFAM støtter både forslag om å gjøre endringer i § 7-3 tilleggskrav til
risikovurderinger og forslag til endringer i § 8-2 Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
Vi støtter forslag om å endre grenseverdien for pusteluft fra fyllingsanlegg i § 5-5 noe vi
vurderer vil øke sikkerheten for arbeidstakere særlig i dykkbransjen.
Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.
Namf / NFAM har ingen merknader til Arbeidstilsynets forslag om endring i HMSkortforskriften.
Med vennlig hilsen,
Laila Torp
Leder Namf

Kjersti Skantze
Leder NFAM

Yogindra Samant
Saksbehandler og Styremedlem NFAM
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