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ASAS INFO 2017 
 

Her er følger nyttig informasjon for våre kunder. 

 

FORSKRIFTSENDRING 1.1.2017 
 

Endring i forskrift AT 703 Utførelse av arbeid 

§ 10-3 skal lyde: 

 

10-3. Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring 

Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til § 10-2 skal gis som sertifisert 

sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr: 

- Bro og traverskraner, dersom bruken medfører skade på liv og helse 

- Tårnkraner 

- Mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm 

- Portalkraner 

- Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger 

- Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen 

- Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) 

 

Arbeidstilsynet presisering av krav til arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert 

sikkerhetsopplæring 

Det er foretatt en presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt 

krav om sertifisert sikkerhetsopplæring ved å skille på opplæringskrav til minikraner og 

andre mobilkraner. 

Endringen innebærer at minikraner med løftekapasitet til og med 2 tm skal ha dokumentert 

sikkerhetsopplæring etter §§ 10-1 og 10-2, og at mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm 

krever sertifisert sikkerhetsopplæring etter § 10-3. 

 

Det er også gjort endringer i andre arbeidsmiljøforskrifter, for fullstendig oversikt over disse 

endringene, se denne linken til Arbeidstilsynet. 

http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=259906  

 

UTSTYRSPESIFIKK OPPLÆRING 
 

Vi minner om forskriftsendringen 1.7.2016 om utstyrsspesifikk opplæring  

 

Endring i forskrift AT 703 Utførelse av arbeid 

Ny § 10-4 skal lyde: 
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§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke 

arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og 

sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal 

dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt 

opplæringen og hvem som har fått opplæring.  

Nåværende § 10-4 til § 10-22 blir § 10-5 til § 10-23. 

 

 

     

Med vennlig hilsen 

ASAS Sertifisering AS 

 

 

Ellington Wilkins 

Revisjonsleder 
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