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2014/98915 – Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 
Kommentarer fra Standard Norge  
 

Vi viser til høringsdokument fra direktoratet vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene. 
Standard Norge har følgende kommentarer: 

Generelle kommentarer: 

Henvisning til standarder 
Standard Norge er opptatt av at standarder og tilstøtende myndighetskrav er så enkle 
som mulig å bruke. Forholdet og koplingen mellom standarder og regelverk bør 
synligjøres klart og tydelig slik at en bruker lett kan forstå sammenhengen mellom disse 
og finne fram til nødvendig informasjon på en enkel og effektiv måte.  

Standardene det henvises til i forskriften er daterte. Standarder blir systematisk vurdert 
minst hvert 5. år. Det er derfor viktig at det er gode rutiner for oppdatering av 
referansene til de aktuelle standardene i forskriften. 
 
For å forenkle forholdet og koplingen mellom standarder og regelverk for brukerne 
ytterligere bør det vurderes om standardene det henvises til i veiledningen har paragraf 
referanser.  
 
Bruk av risikobegrepet 
I forskriftene kan det synes som termen «risiko» brukes i to forskjellige betydninger. 
Dette kan ha uheldige konsekvenser. Standarden NS 5814 Krav til risikovurderinger 
inneholder blant annet definisjon av termer relatert til risikobegrepet. 

Produsentforskriften  

Krav til sertifiseringsorgan 
Det er utarbeidet felles internasjonale standarder for krav til sertifiseringsorgan. Norsk 
akkreditering legger disse standardene til grunn for sin godkjenning av 
sertifiseringsorgan. I utpeking av sertifiseringsorgan bør disse standardene legges til 
grunn for kravene som settes, blant annet standarden NS-EN ISO 17065 
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Samsvarsvurdering - Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester 
(ISO/IEC 17065:2012).  

 

Med hilsen 
for Standard Norge 
 

 
 
Anne Kristoffersen 
akr@standard.no 


