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Maskiner er regulert i flere regelverk

● Forskrift om maskiner (Maskinforskriften)

gjelder konstruksjon, bygging og omsetning av 
maskiner. (Arbeidstilsynet. Kommentarer)

● Forskrift om utførelse av arbeid

gjelder ved bruk av arbeidsutstyr, samt opplæring i og 
sakkyndig kontroll av slikt utstyr. Forskriften retter 
seg mot arbeidsgiver, den som driver 
enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i 
landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i 
henhold til denne forskriften.

● Arbeidsmiljøloven § 5-5 (1) 

Den som produserer, importerer, selger, leier eller 
låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr skal sørge 
for at det er konstruert og forsynt med 
verneinnretninger i samsvar med lovens krav før 
arbeidsutstyret leveres til bruk. 
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https://lovdata.no/forskrift/2009-05-20-544
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78643
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§10-14
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5#shareModal


Hva omfattes av maskinforskriften?

● Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres 
representanter, importører, leverandører og andre 
forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for 
virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

● Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning 
av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, 
løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtakbare 
mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis 
ferdigstilte maskiner.

● Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner 
bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot 
skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige 
belastninger.
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Produsentansvaret

● I det øyeblikket man produserer en helt eller delvis 
ferdigstilt maskin, er man å regne som produsent. Man blir 
da ansvarlig for at utstyret er i samsvar med kravene i 
forskriften når denne settes i omsetning under eget navn 
eller merke eller til eget bruk.

● Som produsent av maskiner skal man primært fjerne eller 
redusere farer så godt som mulig, slik at maskiner i størst 
mulig grad er sikre. Der dette ikke er mulig, skal produsent 
gjennomføre nødvendige vernetiltak mot farer som ikke lar 
seg fjerne, samt informere brukere om farer som fortsatt er 
til stede. Produsenten skal gi informasjon om påkrevd 
spesialopplæring og nødvendig bruk av personlig 
verneutstyr.

● Produktansvarsloven. (Lovdata)
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-12-23-104


CE-merking av maskiner

● CE-merket er et synlig bevis på at produktet, etter 
produsentens mening, oppfyller samtlige forpliktelser i 
maskindirektivet. For å kunne påføre CE-merket skal 
produsenten foreta en samsvarsvurdering. Dette er en 
vurdering av samsvar mellom det aktuelle produktet og 
direktivets krav.

● Maskiner nyere enn 01.01.95 skal være CE-merket. 
Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE merket. 
Dersom en maskin endres, vil det kunne føre til et krav om 
CE-merking, selv om maskinen er fra før 01.01.95. 
Grunnen til dette er at den da fungerer annerledes etter at 
den er blitt endret, og derfor behandles som om den var en 
ny maskin.
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Samsvarserklæring

● Samsvarserklæring er produsentens egenerklæring.

● For maskiner tatt i bruk etter 01.01.95 krever 
maskinforskriften at utstyret skal leveres fra 
produsent/leverandør med en samsvarserklæring. Gjennom 
denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at 
utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i 
maskinforskriften.

● For maskiner som er eldre enn 01.01.95 stilles det ikke 
krav til samsvarserklæring.

● Konstruksjonsendringer som endrer maskinens originale 
funksjoner kan medføre krav til ny samsvarserklæring av 
den som har utført endringen.

● Samsvarserklæringen skal inneholde. (Lovdata)
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http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20090520-0544.html#map007


System for kvalitetssikring

● Produsenten skal bruke et system for kvalitetssikring som 
er godkjent i henhold til maskinforskriften ved:

konstruksjon

produksjon

avsluttende produktkontroll

testing

● Systemet for kvalitetssikring skal sikre at maskinene er i 
samsvar med kravene i maskinforskriften. Alle forhold, krav 
og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal 
dokumenteres skriftlig på en systematisk og oversiktlig 
måte. Her skal de aktuelle forholdsregler, prosedyrer og 
instruksjoner dokumenteres. Dokumentasjonen skal sikre 
enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -
manualer og -registreringer.
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Bruksanvisning

● Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. Det 
er produsenten eller dens representant som skal utarbeide 
denne. Bruksanvisningen skal utarbeides på ett eller flere av 
de offisielle EØS-språkene i det medlemslandet som 
maskinen settes i omsetning eller tas i bruk. I Norge skal 
bruksanvisninger være på norsk. Det er produsenten, 
dennes representant, eller den som markedsfører maskinen 
i det aktuelle språkområdet som skal sørge for oversettelse.

● Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om både 
normal bruk og andre måter maskinen kan bli brukt på. 
Dersom erfaring viser at maskiner kan brukes på feilaktige 
måter, skal bruksanvisningen inneholde opplysninger om 
dette.
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● § 10-14.Fare i forbindelse med bevegelige deler

● Dersom det er mulighet for at arbeidstakerne kan skades på grunn av 
fysisk kontakt med arbeidsutstyrets bevegelige deler, skal 
arbeidsutstyret utstyres med vern eller verneinnretninger som hindrer 
adgang til faresonene, eller som stanser de farlige delenes bevegelse 
før det gis adgang til faresonene.

● Verneinnretninger skal:

● a) ha en robust konstruksjon

● b) ikke forårsake noen ekstra fare

● c) ikke lett kunne flyttes eller settes ut av funksjon

● d) være plassert i tilstrekkelig avstand fra faresonen

● e) ikke hindre oversikten over arbeidsutstyrets 
arbeidsoperasjon mer enn nødvendig

● f) ikke være til hinder for nødvendig arbeid som montering, 
skifting av deler og vedlikehold. Atkomsten skal være 
begrenset til det område der slikt arbeid skal utføres, og om 

mulig, uten at vern eller verneinnretninger blir fjernet.
● 0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 10-

13).

● Anleggs Maskinen . Bangsund-Borerigger. AMV's Vernebur (You Tube)

forskrift om utførelse av arbeid
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https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9Mii-LbOAhVlDJoKHZmIDscQFggiMAE&url=http://anleggsmaskinen.no/2015/10/bekrefter-krav-om-vern-pa-borerigger/&usg=AFQjCNGQ_ksD1PPqe6CwREWlrPHUJPbo0g&sig2=5nQNCU2Vn5eFzqQ7JKwEnw&bvm=bv.129389765,d.bGs
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9Mii-LbOAhVlDJoKHZmIDscQFggvMAM&url=http://nff.no/wp-content/uploads/2016/04/07-Bangsund-Borerigger.pdf&usg=AFQjCNF1tFd2bbla0zs8OTBEFso4FKfMCw&sig2=shpBqwD0A1R5T9LqKPY5Fg
https://youtu.be/09_S3a-v6MM
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§10-14
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http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.dsb.no/
http://www.miljodirektoratet.no/


Ny metode og harmoniserte standarder

● En del EU-direktiv og forordninger utarbeides etter "ny 
metode" - The New Approach, for lettere å kunne harmonisere 
tekniske krav til visse produktgrupper. Metoden går ut på at 
det lages rammedirektiv eller forordning på utvalgte 
produktområder med overordnede krav til helse, miljø og 
sikkerhet, som produktene skal oppfylle.

● Ny metode (New Approach)
"Ny metode" er beskrevet i EUs rådsresolusjon fra mai 
1985. EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har gitt de 
europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, 
CENELEC og ETSI i oppdrag å utforme de mer detaljerte 
spesifikasjonene i form av europeiske standarder. De 
europeiske standardene fastsettes i Norge som Norsk 
Standard (NS) eller Norsk elektroteknisk norm (NEK). 
Standardene går under betegnelsen "harmoniserte 
standarder". De nasjonale lovverkene viser til disse 
standardene som en måte å oppfylle myndighetenes krav 
på.
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NS-EN 16228

På borerigger er det en standard som heter EN 16228-2:2014, 
denne er da blitt en harmonisert standard i maskindirektivet. 

Dette vil si at den tilfredsstiller kravene i maskinforskriften, 
MEN den er ikke ett lovverk!

Så standarden på borerigger er frivillig, men da skal 
produsenten ha en annen løsning som tilfredsstiller 
maskinforskriften.

De fleste produsenter velger en standard, for dette letter 
samsvarserklæring/CE merking av produktet.
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Hvem kan gjøre endringer på maskinen ?

● Hvem som helst!

● Men husk at man kan overta hele CE-ansvaret for maskinen 
og all dokumentasjon skall gjøres om. 

● Dvs, det er ikke bare å gjøre endringer på hva som helst!
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