
Lover, forskrifter og veiledere 
 
 
Den viktigste lov og forskrift i forhold til HMS arbeidet er: 
 
Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 og Forskrift om systematisk helse-, miljø 
og sikkerhetsarbeid av 6. desember 1996. 
 
I tillegg sier nedenstående lover noe om vern av miljøet 

 Produktkontrollloven av 11. juni 1976 

 Forurensningsloven av 13. mars 1981 

 Strålevernloven av 12. mai 2000 

 Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 

 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 2919 
 
I tillegg kommer spesifikke lover for den enkelte virksomhet. 
 
Forskrifter: 
Forskriftsstrukturen innenfor HMS ble endret i 2011 og nye forskrifter trådte i 

kraft i 2013. De nye forskriftene innebærer ikke vesentlige endringer.  

Det er utarbeidet ett «forskriftsspeil» av Arbeidstilsynet som viser hvor de 

gamle bestemmelsene er plassert i de nye forskriftene.  

Forskriftene bygger opp under systematikken i «Internkontrollforskriften». Det 

er tre ulike forhold som vektlegges: 

 Krav om risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet:  

o Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning av 6. desember 

2011. nr. 1355. 

 Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen:  

o Forskrift om utforming og innretnings av arbeidsplasser og 

arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) av 6. desember 2011 nr. 

1356 

 Krav til sikker utførelse av arbeidet:  

o Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 

tilhørende tekniske krav av 6. desember 2011 nr. 1357 



I tillegg kommer tre forskrifter som gjelder tiltaks og grenseverdier, 

administrative ordninger og konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte 

typer arbeidsutstyr.  

 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske 

faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer 

(Forskrift om tiltaks og grenseverdier) av 6. desember 2011 nr. 1358. 

 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske 

innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner. 

(Produsentforskriften) av 6. desember 2011 nr. 1359 

 Forskrift om administrative ordninger på arbeidstilsynets 

område(Forskrift om administrative ordninger) av 6. desember 201 nr. 

1360. 

I tillegg til disse kommer spesifikke forskrifter for den enkelte virksomhet. 

Hvor finner jeg lover og forskrifter: 

Oppdaterte lover og forskrifter, samt rettsavgjørelser innenfor de ulike 

fagfeltene finner du på: www.lovdata.no 

 

Aktuelle veiledere utgitt av Kommunal og regionaldepartementet: 

Veileder til Internkontrollforskriften- best nr. 544 

Veileder til de nye forskriftene: «Nye arbeidsmiljøforskrifter- hvordan finner du 

fram» Best nr. 609 

 

 

http://www.lovdata.no/

