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Byggherreforskriften - Endringer
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Arbeids- og sosialdepartementet har 
fastsatt endringer i 
byggherreforskriften. 
Gjelder fra 1. januar 2021.

Målet med endringene er å gjøre 
kravene til byggherren enda tydeligere 
gjennom presiseringer i 
forskriftstekstene og oppdaterte 
kommentarer til forskriften.

– https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/kommentarer-til-
revidert-byggherreforskrift/

https://www.arbeidstilsynet.no/webinar/

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/kommentarer-til-revidert-byggherreforskrift/
https://www.arbeidstilsynet.no/webinar/


Endringer

– Materielle
– innhold, nye eller endrede krav, plikter etc.

– Strukturelle – systematikk, plassering, oppbygging
– f.eks. sortering mellom §§ 7 og 8 - SHA-plan, formelle krav og innholdskrav

– Språklige – enkeltord og setningsoppbygging
– f.eks. fjerning av passivform: Nå - tydeliggjøring av hvem som har plikt: «Byggherren skal….»



Revidert byggherreforskrift: Noen konsekvenser

04.05.2021

– Krav er tydeliggjort
– Økte krav til Dialog og samhandling
– Økte krav til Skriftlighet

– Hensikt: 
– Lettere å forstå kravene og hvem som har ansvar for hva
– Bedre prosesser og mindre tvil om utfallet av prosesser

– Ønsket resultat: 
– Færre skader og belastninger for arbeidstakere, både under utførelse og senere arbeider
– (Færre konflikter)



Kort om endringer



§ 1. Formål
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Forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplasser (byggherreforskriften)

– Forskriftens formål er å verne 
arbeidstakerne mot farer ved at det tas 
hensyn til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplasser i forbindelse med 
planlegging, prosjektering og utførelse 
av bygge- eller anleggsarbeider.

– Kommentarer
Allerede fra tidlig utredningsfase, 
og videre gjennom planlegging, 
prosjektering og utførelse, skal 
målet være å velge løsninger som 
reduserer faren for skader og 
ulykker for arbeidstakerne som skal 
utføre arbeidet.



§ 4. Definisjoner

– Det er tydeligere definert når forskriften kommer til anvendelse for 
vedlikeholdsarbeid. (innenfor eller utenfor forskriften)

Mer om dette senere.
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§ 5. Generelle plikter

– Byggherrens plikt til kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av planer med 
tiltak for å redusere risiko er tydeliggjort.

– Byggherren skal legge til rette for og sørge for at det er en reell dialog og 
samhandling mellom byggherren, de prosjekterende og virksomhetene som skal 
utføre arbeidene. (Grensesnittene)
Prosjekterende og entreprenøren er pålagt å medvirke i dialogen og 
samhandlingen som byggherren skal sørge for.

Omfanget av kravet vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse og varighet og 
hvordan prosjektet organiseres. Gjennom dialog bør de ulike aktørene settes i 
stand til å identifisere og finne løsninger på risikoforhold og lære av hverandre.
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§ 5. Generelle plikter e) og f)
– Det skal settes av nok tid til prosjektering og utførelse av forskjellige 

arbeidsoperasjoner, og byggherren skal dokumentere grunnlaget for de 
vurderingene som er gjort. 

Hensikten er å unngå risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød eller at 
arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid

– Dokumentasjonskravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger som 
faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og 
utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.

– Kravet vil gjøre det enklere å vurdere ansvar for eventuelle avvik fra opprinnelig 
tidsplan. Dette bør bidra til at en mer forsvarlig planlegging av byggetid både for 
byggherre og arbeidsgiver, samt håndtering av avvik fra forutsetningene.
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§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i 
tilbudsgrunnlaget
– Det er tydeligere hva byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget. Før skulle 

risikoforhold beskrives, nå må byggherren også ta med tiltak som følger av 
kartleggingen og risikovurderingen om hvordan risiko skal reduseres.

Hensikten er blant annet at entreprenørene skal kunne legge inn kostnader til 
nødvendige risikoreduserende tiltak i tilbudet. 
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§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

– Hvis arbeidet innebærer helseskadelige ergonomiske belastninger, skal byggherren 
utarbeide tiltak for å redusere disse. 

I bygge- og anleggsnæringen er det mye arbeid med hender over skulderhøyde, 
arbeid på huk eller knær og ubekvemme løft. Arbeidstakerne er også utsatt for 
arbeidsstillinger med hodet bøyd framover, stående arbeid og repetitive 
armbevegelser. 
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§ 10. Forhåndsmelding

Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes, 
sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk skjema til Arbeidstilsynet om 
bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare ut over 
15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

- (tidligere 30 virkedager, 500 dagsverk)



§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

– Krav til koordinering og oppfølging i prosjekterings- og utførelsesfasen er 
tydeliggjort.
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§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne

Rollekonflikt er tydeliggjort
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme konflikt med 
rollen som koordinator. 

Det er byggherren som skal vurdere om en slik konflikt kan oppstå. 

Byggherren skal dokumentere vurderingen.

– Det samme gjelder byggherrens representant. 
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§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne

Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren 
skal dokumentere oppfølgingen.

– Det samme gjelder byggherrens representant. 
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§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne

Endringer i kompetansekrav

– Det er ikke lenger et krav at koordinatoren skal ha praktisk erfaring fra bygge- eller 
anleggsbransjen. Byggherren må i hvert prosjekt vurdere om koordinator har riktig 
kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.

– Det stilles nå også krav om kompetanse hos byggherrens representant. 
Det kreves at denne skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø. 
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§ 18 - arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter

– Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold 
forårsaket av byggherrens og de prosjekterendes valg som ikke er dekket av 
spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

– Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for 
endring i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som kan ha betydning for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

– Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for 
enmannsbedrifter, blir gjennomført.



Innenfor eller utenfor 
byggherreforskriften? 



Når det skal utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid

Hva omfatter det? Byggherreforskriften § 4, bokstav a

1. Oppføring av bygninger
2. innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer
4. riving, demontering, ombygging og istandsetting
5. sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig

eller mindre omfattende
6. alminnelig anleggsvirksomhet
7. graving, sprengning og annet grunnarbeid
8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid. 

Når har man ansvar som byggherre? 



Innenfor eller utenfor byggherreforskriften? 

Vedlikehold

– «Vedlikehold» er innenfor begrepet bygge- og anleggsarbeid i 
byggherreforskriftens § 4

– MEN - «Alminnelig vedlikehold» omfattes ikke av byggherreforskriften
Se kommentarene til forskriften

– «Vaktmesterarbeid» og entreprise



Innenfor eller utenfor fortsettelse

Hvis det har preg av bygge- og anleggsarbeid, dvs. arbeid av noe størrelse og med en 
viss risiko, vil byggherreforskriften gjelde.

– Ny tekst i definisjonsbestemmelsen § 4 i revidert forskrift: 
«sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre 
omfattende»
«Mindre omfattende» - mht. omfang, varighet og risikoforhold



Innenfor eller utenfor? Dersom byggherren er i tvil

– Byggherren må selv trekke opp grensen for når byggherreforskriften skal gjøres 
gjeldende.

– Byggherren må selv vurdere hvilket «regime» som best ivaretar sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø i disse tilfellene.

– Bør byggherren ta sjansen på å la entreprenøren få frie hender mht. SHA? 
(«Det er jo entreprenøren som kan dette!»)

– NB! Byggherren kan ikke velge å la være å ta ansvar dersom jobben er av en art 
eller størrelse mv. som klart omfattes av byggherreforskriften!



Innenfor eller utenfor? Noen eksempler
På vei 
Utenfor bhf.:  Strøing, snørydding, tunnelvask, utskifting av skilt og annet rutinemessig 
vedlikehold
Innenfor: Utskifting av stikkrenner over en strekning, større rassikring, utvidelse av 
møteplass i tunnel, forstøttingsarbeider osv.

Bygning/eiendom 
Utenfor bhf.: Vindusvask, mindre flikking og mindre arbeid med utskifting av 
bygningsdeler, f.eks. av ei dør, et punktert vindu, litt «flekkmaling» (overmaling av 
grafitti), utskifting av et par lysarmaturer, noen få takstein, mindre rørarbeider osv
Innenfor: Utskifting av fasadekledning, maling av større flater eller helt bygg, legging av 
nytt taktekke, større el- eller V/A-arbeider osv.

Teknisk enhet kommune 
Utenfor bhf.: Mindre reparasjon på et V/A-nett.
Innenfor: Større arbeider ved lekkasjer, utbedringer av V/A hvor større maskinelt utstyr 
må tas i bruk og/eller som krever graving i grunnen



Drift- og vedlikeholdskontrakter

Omfatter ofte både «alminnelig vedlikehold» som er utenfor forskriften, 
og større vedlikeholdsoppgaver som er innenfor forskriftens virkeområde, 
f.eks. drift- og vedlikeholdsavtaler for veistrekninger/roder eller for bygningskomplekser o.l.

For de deler av kontrakten som omfattes av forskriften, 
eller hvis det oppstår behov for å utføre oppgaver som ligger innenfor definisjonen av 
bygge- og anleggsarbeid, 
må byggherren ta sitt ansvar iht. byggherreforskriften.

Dvs. i henhold til forskriften:
– Kartlegging av risikoforhold og risikovurdering, skriftlig dokumentasjon
– Redusering av risiko
– Restrisiko og foreløpige planer for risikoredusering skal være beskrevet (i tilbudsgrunnlag)
– Spesifikke tiltak skal være beskrevet i SHA-plan



Tilpasning av SHA-arbeidet til situasjonen
– Er det mulig å følge forskriften når det er «krise» eller når arbeidet haster?

– Hva kreves av byggherren i slike situasjoner?
– Hvor mye og hvor stort opplegg?
– Byggherreforskriften § 8 andre ledd  – «SHA-planen skal tilpasses det aktuelle bygge- eller 

anleggsarbeidet»
– Det samme må gjelde for kartlegging og risikovurdering
– Byggherren må gjøre det som er nødvendig for å ivareta SHA, 

f.eks. når vannledningen ryker i Storgata, det flommer i gata, og tusener er uten vann.
– Beredskapsorganisasjoner må planlegge for påregnelige ‘krisehendelser’. Hvilke handlinger som 

kreves for å gjøre planer prosjektspesifikke kan også i betydelig grad tydeliggjøres.

Husk målsettingen med byggherreforskriften: Verne arbeidstakerne mot farer!


