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Veiledning til utfylling av søknad om Arbeidstilsynets samtykke - Byggblankett 5177
Hvem skal søke om samtykke?
Tiltakshaver som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og
hvor bygget skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under arbeids-miljøloven, har plikt til å innhente
Arbeidstilsynets samtykke på forhånd, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9.
For utleiebygg beregnet for virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven skal det også søkes om samtykke fra
Arbeidstilsynet. Det skal foreligge dokumentasjon på arbeidsgivers medvirkning for alle kjente leietakere. Slike bygg
oppføres imidlertid ofte uten kjennskap til hvem som vil leie lokalene, og det må da dokumenteres at grunnleggende
forutsetninger for et forsvarlig arbeidsmiljø er ivaretatt ut fra planlagt type næring i bygget. Arbeidstilsynet kan i slike
tilfeller kreve at det innsendes tilleggsinformasjon på et senere tidspunkt, hvor det skal dokumenteres at lokalene er tilpasset
leietakernes faktiske virksomhet.
Hva er hensikten med søknaden?
Søknaden fra tiltakshaver skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig. Det
vil si at det fysiske arbeidsmiljøet til de framtidige arbeidsplassene, samt drift og vedlikehold, er vurdert, og at kravet til et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt. Dette vil medvirke til å skape helsefremmende arbeidsplasser i hele byggets
levetid, og det er også enklere og rimeligere å planlegge for et godt arbeidsmiljø enn å tilpasse bygget i ettertid.
Hva skal inngå i søknaden?
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke, byggblankett 5177, med relevante vedlegg:

1. Kopi av søknad til kommunen om tillatelse til tiltak, byggblankett 5174/5153, med relevante vedlegg (ikke
vedlegg gruppe C, G, H og J). Beskrivende tegninger (situasjonsplan, plantegninger, snitt, fasader,
innredningstegninger m.v.) er helt nødvendige for Arbeidstilsynets behandling og skal medfølge søknaden.
Vi trenger opplysninger om bruksareal for lokalene for å kunne beregne gebyret for byggesaksbehandlingen (f.eks.
kopi av byggblankett 5175). Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. Byggherre får tilsendt
separat faktura for gebyret.

2. Beskrivelse av type arbeid/prosesser
Beskrives på selve søknadsskjemaet, men ved plassbehov som eget vedlegg.

3. Aktuelle arbeidsmiljøfaktorer med løsninger beskrevet og dokumentert
Oversikt over aktuelle arbeidsmiljøfaktorer er vist på neste side. Hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er aktuelle skal
være basert på kartlegging og risikovurderinger av aktivitetene og prosessene som skal foregå i arbeidslokalene.
Løsningene skal dokumenteres og beskrives slik at de kan sammenstilles med planene for å se om arbeidsmiljøet
blir tilrettelagt og ivaretatt i henhold til gjeldende krav.

4. Dokumentasjon på de ansattes medvirkning til planene
Arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller annen representant for de ansatte skal bekrefte sin medvirkning i prosessen. I
tillegg til bekreftelse på deltakelse i prosessen skal vedlegget opplyse om de ansatte har merknader, kommentarer
eller innsigelser til planene. For utleiebygg med kjent leietaker skal det dokumenteres medvirkning fra hver enkelt
leietaker (arbeidsgiver).

5. Dokumentasjon på arbeidsgivers medvirkning til planene
Aktuelt for tiltak hvor arbeidsgiver og tiltakshaver er ulike virksomheter, typisk utleiebygg.

6. For utleiebygg; antall leietakere/virksomheter/navn
En samlet oversikt over de ulike leietakerne i utleiebygget, antall ansatte og type virksomhet/bransje. Oversikten
skal kunne sammenstilles med øvrig dokumentasjon/innredningstegninger.
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Arbeidsmiljøfaktorer, jf. arbeidsmiljøloven (AML)

Aktuelle forskrifter og veiledninger

Opplistingen er ikke uttømmende. Vurdering av aktuelle
arbeidsmiljøfaktorer skal baseres på kartlegging og risikovurdering
av aktiviteter/prosesser i lokalene. BHT skal involveres for
virksomheter som har krav til dette, jf. Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 13-2. Dette anbefales også i øvrige tilfeller.

F–forskrift
V–veiledning
B–brosjyre

1. Ulykkesrisiko, jf. AML §§ 3-2 (3), 4-4 (1) og 4-4 (3)

F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 7–11
F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2–8
F: Forskrift om utførelse av arbeid
F: Maskinforskriften
F: Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige
atmosfærer

best.nr. 701

F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 10
F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2–5

best.nr. 701

F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 10
F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2 og 3

best.nr. 701

F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2 og 7
V: Klima og luftkvalitet med sjekkliste
B: Ventilasjon i frisørsalonger

best.nr. 702
best.nr. 444

F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 7
F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2 og 7
F: Forskrift om utførelse av arbeid
kapittel 3 og 5
F: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier,
kapittel 1–6
F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 7, 10 og 15
F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2, 7 og 8
F: Forskrift om utførelse av arbeid
kapittel 2–9
F: Tiltak for å forebygge storulykker
V: Veiledning om vern mot kjemikalier
B: Få orden på kjemikaliene

best.nr. 701

F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 10
F: Arbeidsplassforskriften § 2-15 og
kapittel 5 og 6
F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 10
F: Arbeidsplassforskriften § 2-16 og
kapittel 5
V: Hørselskontroll av støyeksponerte
arbeidstakere,
Norsk standard: NS 8175

best.nr. 701







Fall og fallende last, faresoner
Påkjørsel/ferdselssoner inne og ute
Maskiner og utstyr
Vold og trusler

Eksplosjonsfarlig atmosfære

2. Tilrettelegging for yrkeshemmede,





jf. AML §§ 4-1 (5), 4-4 (1), 4-6
Bevegelseshemmede (atkomst, vertikal forflytning, HC-toalett)
Synshemmede (tilrettelegging i ferdselssoner m.v.)
Hørselshemmede (lyssignal for alarmer m.v.)
Klimahemmede (miljøvennlige materialer m.v.)

3. Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold,





4.





5.



jf. AML § 4-4
Tilrettelegging for utvendig vedlikehold av fasader og tak
Atkomst til ventilasjonsanlegg
Tilrettelegging for renhold, herunder bøttekott på hvert plan
Tilrettelegging for utvendig fasade- og vindusvask
Inneklima og ventilasjon, jf. AML § 4-4 (1)
Kravspesifikasjoner for klima og ventilasjon (skal dokumenteres)
Luftmengdeberegninger for ventilasjonsanlegg (skal
dokumenteres)
Opplysninger om prosesstilpasset avsug (kjøkken, sveising, frisør m.v.)
Sjekkliste i veiledning nr 444 kan benyttes som grunnlag for
dokumentasjon av ivaretakelse av inneklima
Forurensing i arbeidsatmosfæren, jf. AML § 4-4 (1)
Risikovurderinger, beskrivelse av bygningsmessige og tekniske
tiltak for å hindre kjemisk og biologisk smittefare
Prosesstilpasset avsug m.v.

6. Kjemisk og biologisk helsefare, jf. AML §§ 4-4 (1), 4-5






7.



Laboratorier, mottaksanlegg, sykehus m.v.
Risikovurderinger, beskrivelse av bygningsmessige og tekniske
tiltak for å hindre kjemisk og biologisk smittefare
Rutiner for avfallshandtering
Tilpasset ventilasjon og avsug
Verneutstyr
Stråling, jf. AML § 4-4 (1)
Beskrive bygningsmessige tiltak
Beskrive prosedyrer og rutiner

8. Støy og vibrasjoner, jf. AML § 4-4 (1)




Utvendige støyforhold (trafikk m.v.)
Innvendige støyforhold (barnehager, kontorlandskap,
produksjonslokaler, maskiner m.v.)
Beskrive tiltak ut fra vurdert risiko

Best.nr = bestillingsnummer hos Arbeidstilsynet
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best.nr. 702
best.nr. 703
best.nr. 522
best.nr. 577

best.nr. 702

best.nr. 702

best.nr. 702
best.nr. 703
best.nr. 704
best.nr. 701
best.nr. 702
best.nr. 703
best.nr. 562
best.nr. 576
best.nr. 586

best.nr. 702
best.nr. 701
best.nr. 702
best.nr. 416

9. Utforming av arbeidslokaler og atkomstveier,
jf. AML §§ 4-1(1) og 4-4 (1), (2) og (3)
 Rettløpet hovedtrapp, takhøyde, romutforming
 Kontorlandskap – stillerom, areal pr ansatt, støytiltak m.v.
 Trygg atkomst for ansatte, personferdsel adskilt fra trafikksoner
10. Transportveier og varemottak, jf. AML §§ 4-4 (1)
 Retningslinjer fra Leverandørenes utviklings- og
kompetansesenter (LUKS)
 Planlegging av varemottak, utendørs og innendørs forhold
 Transportveier internt i bygget
 Planlegging av snu-sløyfe for lastebiler
11. Utendørs arbeids- og lagringsplasser,
jf. AML § 4-4 (1)
 Vernetiltak
 Tilgang til oppholdsrom m.v.
12. Løfteinnretninger og – utstyr, jf. AML § 4-4 (1)
 Hjelpemidler beskrives (vareheis, truck, personløfter etc.)

13. Lysforhold, jf. AML § 4-4 (1)

F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2

best.nr. 702

F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2 og 5
F: Internkontrollforskriften § 6

best.nr. 702
best.nr. 544

LUKS: www.luks.no

F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2, 5 og 6

best.nr. 702

F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2, 5 og 6
F: Forskrift om utførelse av arbeid tredje
del
F: Maskinforskriften
F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2

best.nr. 702
best.nr. 703

F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2

best.nr. 702

F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2 og 3

best.nr. 702

F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 10-1
F: Arbeidsplassforskriften § 3-10
B: Orientering om førstehjelpsutstyr
F: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning kapittel 2, 7, 10 og 13
F: Arbeidsplassforskriften kapittel 2
F: Forskrift om utførelse av arbeid
kapittel 10, 17 og 23
F: Produsentforskriften kapittel 2
V: Organisering og tilrettelegging
V: Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner
V: Arbeid ved dataskjerm

best.nr. 701

best.nr. 522
best.nr. 702




Dagslys og utsyn i arbeidsrom
Lyskulturs publikasjon 1B og NS-EN 12464-1 angir normer
14. Rømningsveier, jf. AML § 4-4 (1)
 Markeres på plantegninger
 Regler i TEK
15. Personalrom, jf. AML § 4-4 (1)
 Garderober, toalett, spise/pauserom, vaskerom m.v.
 Tilrettelegging for begge kjønn
 Dimensjonert og utstyrt for faktisk antall ansatte

16. Førstehjelpsutstyr, jf. AML § 4-4 (1)


Tilpasset aktuell aktivitet i lokalene

17. Ergonomiske forhold, jf. AML §§ 4-4 og 4-1 (1) og (2)






Ergonomisk tilrettelegging ut fra type arbeid og prosesser
Hev/senk (kontor, barnehage, omsorgsbygg)
Kan maskinelle prosesser erstatte manuelle?
Bruk av BHT ved vurdering av ergonomiske forhold
Tungt og ensidig arbeid; beskrive organisering m.v.

Januar 2013
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best.nr. 702
best.nr. 176
best.nr. 701
best.nr. 702
best.nr. 703
best.nr. 705
best.nr. 327
best.nr. 512
best.nr. 540

