Følgende forskrifter ble opphevet samtidig som de nye arbeidsmiljøforskriftene trådte
i kraft 1. januar 2013, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-2:
Bestillingsnummer
114
151
187
221
228
235
287
299
320
321
324
364
384
393
398
404
441
462
466
468
489
500
501
511
515
524
525
526
527
528
529
531
533
535
542
547

Forskriftens tittel

Referanse

Arbeid i tanker
Graving og avstivning av grøfter
Ioniserende stråling
Tekniske innretninger
Førervern på traktor
Asbest
Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslokking
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder
Traktorer
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning,
bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. § 19
Kvilekoier
Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og
varmebehandling
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene

FOR-1985-06-14-1410
FOR-1985-11-19-2105
FOR-1985-06-14-1157
FOR-1982-09-10-1377
FOR-1966-11-01-9192
FOR-2005-04-26-362
FOR-1973-04-04-1
FOR-1974-04-18-3
FOR-1977-04-20-9193
FOR-1977-04-29-7
FOR-1977-05-25-2

Vern mot støy på arbeidsplassen
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og
åndedrettsvern
Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og
skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter
innen bygge- og anleggsvirksomhet
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid
Løselig seksverdig krom i sement
Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (stillasforskriften)
Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent
bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften)
Dykking
Høytrykksspyling m.m.
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
Førervern på gamle traktorer
Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
Havnearbeid
Arbeid ved dataskjerm
Arbeidsplasser og arbeidslokaler
Tungt og ensformig arbeid
Arbeid i kontrollrom
Forplantningsskader og arbeidsmiljø
Arbeid ved avløpsanlegg
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
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FOR-1978-09-25-5
FOR-1979-12-07-7

FOR-1985-06-14-1411
FOR-2006-04-26-456
FOR-1997-09-19-1018
FOR-1983-11-15-1674
FOR-1986-03-21-745
FOR-1986-01-10-17
FOR-1986-04-11-870
FOR-2005-01-25-47
FOR-1989-04-14-335
FOR-2009-02-11-162
FOR-1990-11-30-944
FOR-1992-02-13-1263
FOR-1993-05-24-1425
FOR-1994-09-16-876
FOR-1994-10-06-972
FOR-1994-11-10-1053
FOR-1994-12-15-1259
FOR-1995-02.16-170
FOR-1995-01-20-156
FOR-1995-04-20-385
FOR-1995-08-25-768
FOR-1996-12-16-1315
FOR-2005-06-30-794

1

550
551
554
555
559
565
566
582
600
602
603

Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus,
sopp m.m.) på arbeidsplassen (biologiske faktorer)
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling,
lodding og sliping (varmt arbeid)
Arbeid av barn og ungdom
Bruk av arbeidsutstyr
Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven § 19
Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i
virksomheter (stoffkartotekforskriften)
Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen
(kjemikalieforskriften)
Vern mot mekaniske vibrasjoner
Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om
godkjenning av bedriftshelsetjeneste
Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen
Regionale verneombud for visse bransjer

9.11.2012 (0ppdatert 4.8.2015)

FOR-1997-12-19-1322
FOR-1998-02-26-179
FOR-1998-04-30-551
FOR-1998-06-26-608
FOR-1998-12-18-1206
FOR-2000-04-14-412
FOR-2001-04-30-443
FOR-2005-07-06-804
FOR-2009-09-10-1173
FOR-2010-04-27-605
FOR-2010-11-16-1452
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Følgende forskrifter inngikk ikke i arbeidsmiljøforskriftene:
Bestillings- Forskriftens tittel
nummer
231
Kullgruvene på Svalbard
522
Maskiner
523
543
544

558
562

571
572
577
589
591
592
593
594
599
607
613

Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
(ATEX)
Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert
utvinningsindustri for landbasert sektor
Tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer
(storulykkesforskriften)
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Husarbeid, tilsyn og pleie i private arbeidsgivers hjem eller hushold
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX2)
Identitetskort (id-kort) på bygge og anleggsplasser
Allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge
Informasjons- og påseplikt og innsynsrett
Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og
verkstedindustrien
Bemanningsforetak
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om
kjøp av renholdstjenester
Uten bestillingsnummer:
Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen
Arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er
arbeidstakere
Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport

Etater

Arbeidstilsynet, DSB,
Miljødirektoratet, Ptil
Arbeidstilsynet, DSB
Arbeidstilsynet, DSB
Arbeidstilsynet, DSB,
Miljødirektoratet, NSO,
Sjøfartsdirektoratet,
Helsedirektoratet, Statens
strålevern
Arbeidstilsynet, DSB
DSB, Arbeidstilsynet,
Miljødirektoratet, Ptil,
NSO

Arbeidstilsynet, DSB
Allmenngjøringsloven

Arbeidstilsynet og Statens
vegvesen

Arbeidstid mv. for arbeidstakere i grensekryssende jernbanetrafikk
Godkjenning av biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften)

9.11.2012 (0ppdatert 4.8.2015)
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Klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften)
Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har
medleverordninger
Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotellog restaurantbransjen
Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven
Unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og
arbeidstakergrupper
Utsendte arbeidstakere

9.11.2012 (0ppdatert 4.8.2015)

Erstattet av CLP
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