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§ 10-2. Krav om dokumentert  
 sikkerhetsopplæring ved bruk av  
 arbeidsutstyr

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i 
§ 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk 
opplæring som gir kunnskaper om
oppbygging, betjening, bruksegenskaper og 
bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. 

Opplæringen skal gi kunnskaper om de
krav som stilles til sikker bruk og betjening i 
forskrifter og i bruksanvisning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at 
praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold 
til denne forskriften.

Dokumentasjon av praktisk og teoretisk 
opplæring skal være tilgjengelig for 
verneombudet og vises myndighetene på
forlangende.

Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker 
til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr 
innenfor det området det er gitt opplæring i.

Demonstrasjon og prøving i forbindelse 
med reparasjon er unntatt fra kravet om 
dokumentert opplæring.

EØS-borger skal søke Arbeidstilsynet om 
tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som nevnt i 
§ 10-3.

Kapittel 04Lover - Forskrifter - Standarder

hans
Text Box
I forhold til utg.9 av håndboka, i 1. og 2. opplag, er det i 3. opplag 2015 satt inn side 29 og 30, og forskjøvet innholdet i resten av boken.



30         LSIwww.Lsi-bok.no  Side ©

     Håndbok for anhukere

§ 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 fare for skade på liv eller helse

- tårnkraner

- mobilkraner

- portalkraner

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

- løfte- og stablevogn for gods med    
  permanent førerplass på vognen

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

§ 10-4. Informasjon til arbeidstakerne om   
 sikker bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt 
nødvendig informasjon om sikker bruk av det 
arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes
til å arbeide med.

Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at 
arbeidstakerne får løpende informasjon om:

a) farer de er utsatt for ved å bruke 
arbeidsutstyret, blant annet farer ved 
uregelmessigheter som kan oppstå 

b) hvilke forholdsregler de erfaringsmessig 
må ta ved bruk av arbeidsutstyret.

c) farer som skyldes arbeidsutstyr i 
nærheten

d) farer som skyldes endring av arbeidsutstyr 
i nærheten.
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