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§ 4. Definisjoner

08.12.2020

I forskriften menes med

a) bygge- eller anleggsarbeid: 
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

• Nytt i forhold til pkt.5







§ 5. Generelle plikter

08.12.2020

Byggherren skal gjennom hele prosessen

a) sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen 
blir ivaretatt

b) sikre at pliktene som er pålagt de 
prosjekterende, arbeidsgiverne og 
enmannsbedriftene i denne forskriften blir 
gjennomført

c) sørge for og legge til rette for nødvendig 
dialog og samhandling mellom 
prosjekterende, arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til 
arbeidstakernes sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering 
og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

• Nytt: dialog og samhandling

Punkt om plikt til å delta i arbeidet med 
dialog og samhandling er lagt inn i 
forskriften for alle rollene som er beskrevet 
i forskriften. 



§ 5. Generelle plikter fortsettelse

08.12.2020

Byggherren skal under planleggingen og 
prosjekteringen

a) ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de 
arkitektoniske, tekniske eller 
organisasjonsmessige valg som foretas

b) kartlegge risikoforhold som har betydning for 
arbeidene som skal utføres 

c) vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b 
og utarbeide planer med tiltak for å fjerne eller 
redusere risikoen

d) dokumentere kartleggingen, risikovurderingen 
og planene etter bokstav b og c

e) sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til 
prosjektering og utførelse av de forskjellige 
arbeidsoperasjoner

f) dokumentere vurderingene som ligger til grunn 
for den tid som avsettes etter bokstav e.

- Dokumentasjonen: Kunne bidra til 
avklaring om byggherrens avsetting av 
tid er vurdert. 

At byggherren faktisk har foretatt en 
vurdering av hva som vil være 
tilstrekkelig tid.



Eksempel



§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget 

08.12.2020

Byggherren skal innarbeide i 
tilbudsgrunnlaget: 

a) de risikoforholdene som er avdekket 
under planlegging og prosjektering og 
som ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd 
bokstav b. 

b) planer med tiltak som følger av 
kartleggingen og risikovurderingen etter 
§ 5 andre ledd bokstav c. 

• Ny overskrift

• Nå, aktiv form – det som er avdekket

• … for  å unngå at det konkurreres på sikkerhet, 
må byggherren beskrive alle risikoforhold knyttet 
til arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, 
…

• Hovedhensikten med bestemmelsen har vært og 
vil fortsatt være at den retter seg mot 
tilbudsgrunnlaget til de utførende virksomhetene. 
De utførende virksomhetene skal gjennom 
tilbudsgrunnlaget gjøres kjent med risikoforhold 
og, etter forslaget, også planer med tiltak for å 
redusere risiko som byggherren allerede på 
anbudsstadiet har bestemt. Dette gir dem blant 
annet grunnlag for å prise aktuelle 
risikoreduserende tiltak i sitt tilbud.





§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

08.12.2020

Byggherren skal før oppstart av arbeidet på 
bygge- eller anleggsplassen sørge for at det 
utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø.

Byggherren skal sørge for at planen er lett 
tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen 
og at den oppdateres fortløpende dersom 
det oppstår endringer som har betydning for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

• Tidligere skal byggherren påse,
nå sørge for 



§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fortsettelse 

08.12.2020

Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere 
og enmannsbedrifter:

a) gjøres kjent med planen

b) får informasjon når det skjer endringer i 
planen under prosjektets framdrift som 
kan ha betydning for arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherren skal oppbevare planen i seks 
måneder etter at bygge- eller 
anleggsarbeidet er avsluttet.

• Tidligere: Planen skal …
nå Byggherren skal sørge for …

• Tidligere: planen skal oppbevares…
nå Byggherren skal oppbevare..



§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

08.12.2020

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal 
beskrive hvordan risikoforholdene som følger av 
byggherrens og de prosjekterendes valg, skal 
håndteres.

Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses 
det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og 
inneholde

a) et organisasjonskart som beskriver 
rollefordelingen og entrepriseformen,

b) en fremdriftsplan som beskriver når og hvor 
de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, 
hvor det tas hensyn til koordinering av de 
forskjellige arbeidsoperasjonene,

• hvordan risikoforholdene som følger 
av byggherrens og de prosjekterendes
valg, skal håndteres.

• Tidligere samordning nå koordinering



§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fortsettelse

08.12.2020

• c) en beskrivelse av de spesifikke tiltakene 
som er nødvendige for å redusere fare for 
liv og helse forbundet med blant annet:
1. arbeid nær installasjoner i grunnen 

17. arbeid som innebærer fare for 
helseskadelig ergonomiske belastninger

• d) en rutine for behandling av endringer og 
oppdatering av planen.

• Nytt punkt 17. Formålet med forslaget er å 
rette fokus på ergonomi som risikofaktor 
fra byggherrens side og å forebygge 
helseskader, typisk muskel eller 
skjelettplager, som følger av dårlig 
ergonomisk tilrettelegging. Eksempler på 
forhold som må vurderes av byggherren, 
er valg av materialer, atkomst for 
montasje, logistikk for transport av 
materialer og lagring. 

• Tidligere avvik nå behandling av endringer 
og oppdatering av planen





§ 10. Forhåndsmelding 

08.12.2020

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 
utover 15 virkedager eller den forventede 
arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk. 

• Elektronisk, dvs. sendes inn via Altinn

• Halvering



§ 11. Internkontroll

08.12.2020

§ 11. Internkontroll
Byggherren skal stille krav om at 
virksomhetene driver et systematisk helse-, 
miljø og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (Internkontrollforskriften).

• § 11 Internkontroll - utgår



§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider

08.12.2020

§ 12. andre ledd skal lyde:

Byggherren skal sørge for at 
dokumentasjonen overleveres til eieren av 
bygget eller anlegget etter ferdigstillelse 
eller etter at brukstillatelse er gitt.

- Nytt ledd, 
presisering 



§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator

08.12.2020

[1] Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
skal koordineres dersom det er flere prosjekterende 
eller dersom det er flere utførende virksomheter på 
bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter 
hverandre. 

[2] Byggherren kan selv ha rollen som koordinator 
eller velge en ekstern koordinator. 

[3] Byggherren kan velge en koordinator for hele 
prosjektet, eller velge en for planleggings- og 
prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som 
på byggherrens vegne utfører koordineringen etter 
§ 14. 

[4] Valg av koordinator fritar ikke byggherren for sitt 
ansvar på området. 

• Byggherren skal 
• Peke ut – forsvarlig

• Følge opp og dokumentere



§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinatorfortsettelse

08.12.2020

[5] Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som 
kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren 
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. 
Vurderingen skal dokumenteres.

[6] Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke 
plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. 
I tilfeller der byggherren selv har rollen som koordinator, skal det 
foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.

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

[8] Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert 
arbeidsmiljølovgivningen og inneha nødvendig kompetanse for å 
følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.

• Oppgavene skal 
synliggjøres



Rapportering fra KU til 

prosjektleder / byggeleder



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

08.12.2020

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

Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta 
hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
på bygge- eller anleggsplassen.

Koordineringen og oppfølgingen skal sørge 
for og legge til rette for dialog og 
samarbeid mellom involverte aktører.

• Ny overskrift
Tidligere § 14 koordinering

• Nye innledende avsnitt
Koordinering og oppfølging

• Nytt tredje ledd
dialog og samarbeid



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

08.12.2020

Koordineringen og oppfølgingen i 
prosjekteringsfasen omfatter å

a) sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte 
prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig

b) påse at resultater av kartlegging og 
risikovurdering med tiltak innarbeides i 
tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c) sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø

• Nye ledd



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

08.12.2020

Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a) følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens 
plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

b) følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

c) følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det 
avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige 
arbeidsoperasjoner 

d) sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan 
påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø, blir koordinert

e) følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f) sørge for at det føres oversiktslister etter § 15

• Nytt fjerde ledd



Se www.arbeidstilsynet.no

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/


§ 15. Oversiktslister

08.12.2020

Byggherren skal som ledd i arbeidet med 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en 
oversiktsliste over alle som skal utføre 
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. 
Oversiktslisten skal føres elektronisk, 
kontrolleres og oppdateres daglig. 

• Tidligere : … som et ledd i koordineringen 
..
nå som et ledd i arbeidet med sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø …



§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne

08.12.2020

Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk 
person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere 
angitte plikter etter denne forskriften (byggherrens 
representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og 
fullmakter som byggherrens representant skal ha. 

Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra 
sitt ansvar.  

Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller 
oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver 
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. 
Byggherren skal før valg av byggherrens representant 
vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal 
dokumenteres. 

• Rollekonflikt



§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne fortsettelse

08.12.2020

Byggherren kan ikke velge en utførende virksomhet 
i prosjektet som byggherrens representant.

Byggherrens representant skal ha den nødvendige 
kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 
inkludert arbeidsmiljølovgivningen. 

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

• Kompetansekrav

• Oppfølging av byggherrens repr.

• Skriftliggjøring bidrar til at 
vurderingene blir gitt nok 
oppmerksomhet. Videre vil et slik 
dokument ha betydning dersom 
det senere blir et spørsmål om 
hvorvidt oppnevnelsen var 
forsvarlig.



§ 17. Den prosjekterendes plikter

08.12.2020

Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske 
løsninger. 

Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag 
kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og 
risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre fag og 
skal dokumenteres.

Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, 
jf. forskriften § 8 første ledd bokstav c, skal dette beskrives og 
meddeles byggherren. 

De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal 
dokumenteres, jf. § 12. 

Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen 
etter § 5 første ledd bokstav c.

• Flyttet på avsnitt

• Grensesnittet

• Nytt 5. ledd
dialog og samhandling



§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter

08.12.2020

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller koordinators anvisninger. 

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre 
arbeidet på bakgrunn av nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende 
risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for internkontroll, jf. forskrift 
6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). narbeidingen
skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres. 

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.

• Nytt ledd



Nyttige kilder

https://www.arkitektbedriftene.no/sha-veileder
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/byggherreforskriften/
https://rvofond.no/ba/tips-og-rad
https://sfsba.no/verktoy/veileder-for-sha-plan/
https://www.bnf.as/illustrasjonsarkiv

