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Høring-Forslag til endringer i byggherreforskriften 
 

LO har følgende innspill til endringsforslagene i byggherreforskriften 

 

Til § 4 Definisjoner: LO mener at så lenge forskriften skiller mellom planleggingsfasen 

og prosjekteringsfasen, kan ordet planlegging defineres med den vurdering som 

Arbeidstilsynet gav i forrige endringsforslag. LO mener hensikten med forlaget var 

godt. LO er enig at kravet om å fjerne eller redusere riskomomenter allerede på 

planleggingsfasen ivaretas i § 5, dog LO oppfatter at dette ivaretas i andre ledd og ikke 

i første ledd.  

 

Til § 5 Generelle plikter: Kravet om at det skal avsettes tid til prosjektering og 

utførelse av de ulike arbeidsoppgaver videreføres i andre ledd, ny bokstav e. Det ser 

dog ut til at formuleringen av bokstav e i det nye endringsforslaget avviker fra bokstav 

c i det forrige endringsforslaget, hvor ordet planlegging er tatt ut, uten at LO kan se at 

det er redegjort for denne menigsendringen i høringsbrevet. I det gamle 

endringsforslaget lyder bokstav c:" Byggherren skal sørge for at det avsettes 

tilstrekkelig tid til planlegging, prosjektering og utførelse av de forskjellige 

arbeidsoperasjoner". I det nye endringsforslaget lyder ny bokstav e: "sørge for at det 

avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner".  

 

LO har ingen motsigelser til de andre endringsforslagene. 

 

Til §7 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: LO støtter forslagene til endring i §7 

andre ledd og tredje ledd. Til endringen i fjerde ledd mener LO at det opprinnelige 

forslaget på to år opprettholdes da det kan være uklart når et arbeid er formelt 

avsluttet. Det kan være aktuelt med etterarbeid og rettinger etter at hovedarbeidet er 
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avsluttet. Dersom det oppstår saker angående HMS i etterkant av byggearbeidet kan 

planen være viktig dokumentasjon i saken. 

  

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

LO har ingen kommentar til endringsforslagene 

 

Til §10 Forhåndsmelding 

§10 første ledd: LO er enig i Arbeidstilsynets vurdering om at grensen bør ligge ved 15 

dager og 250 dagsverk. 

 

Til §14 Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø 

LO har ingen kommentar til endringsforslagene.  
 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Knut Bodding 

(sign.) 

 

 

Cecilie Sjåland  
(sign.)  

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
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