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Postadresse 

Hafslund Nett AS  

Postboks 990, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Hovedkontor  

Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0277 OSLO 

Internett 

www.hafslundnett.no 

firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 

+47 21 49 03 00 

 

Bankkonto 

6468.05.20877 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 

2019-04-09 

 

Vår dato 

2019-09-23 

 

Deres referanse 

2015/31300 105878/2019 

  

Vår referanse 

8440874 

 

Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden 
7468 Trondheim 
 
 

Vår saksbehandler 

Vidar Martiniussen 

 

 Kopi til 

      

 

 

Forslag til endringer i byggherreforskriften (BHF) 

Vises til gjennomført høring ifb med endringer i Byggherreforskriften. 

Hafslund Nett gjennomfører et stort antall (ca. 500 stk) mindre prosjekterer fordelt utover Oslo, 

Akershus og Østfold. Prosjektenes omfang er gjerne graving av grøft for legging av kabel langs vei 

og over dyrket mark, og montering av elektroteknisk utstyr for distribusjon av strøm. Typisk for 

disse prosjektene er at disse kontraheres med en Elektroentreprenør som totalentreprenør og som 

igjen kontraherer underentreprenør/-er, gjerne som skal stå for gravearbeider i forbindelse med 

legging av kabel.  

I dag inngås det avtale med Totalentreprenør om at de skal ivareta rollen som Koordinator i 

utførelsesfasen (KU) i prosjektene. Bakgrunnen for dette er at Hafslund Nett har vurdert at det er 

entreprenøren som er tilstede på anleggsstedet som er best i stand til å koordinere de utførende 

aktørene, som oftest kun 2-3 virksomheter, samt å ivareta HMS-arbeidene. Ut fra vår erfaring 

fungerer denne ordningen godt og er det ingen problemer med at Entreprenør innehar rollen som 

KU i slike mindre prosjekter  

Dersom forslaget om at Entreprenør ikke kan inneha rollen som KU blir gjeldende, vil dette kunne 

medføre store utfordringer med utførelsen av KU-rollen og ivaretagelse av pliktene tillagt KU i hvert 

enkelt prosjekt av denne type prosjekter, ofte med kun 2-3 virksomheter. I praksis betyr et slikt krav 

at det må være en tredje person tilstede for å påse at to virksomheter/personer koordinerer seg i 

forbindelse med arbeider langs en kabeltrase. Et krav om uavhengig KU vil også påføre kunder og 

samfunnet kostnader som ikke balanserer med nytten. 

På bakgrunn av dette mener Hafslund Nett at det fortsatt bør være åpning for å kunne benytte 

engasjert totalentreprenør til å inneha rollen som KU i denne type prosjekter. 

 

Med vennlig hilsen 

Hafslund Nett AS 

 
 

Erik Jansen      Vidar Martiniussen 

Direktør Nettutbygging    Avd.leder DN Prosjekter 


