
 
 

 

Byggherreforskriften – i ett nøtteskall 
 
Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for 
arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser.  Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold 
til dette? 
 
Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et 
samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren 
har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for 
prosjekterende og utførende virksomheter.  
 
Dette dagskurset vil gi deg en innføring i det viktigste du trenger å vite: 
 

• De ulike aktørers ansvar og oppgaver iht byggherreforskriften, herunder rollene byggherrens 
representant (BR) og koordinator (KP og KU) 

• Krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfase 

• Krav til kartlegging av risiko og utforming av SHA-plan 

• Krav til innhold i tilbudsforespørsler 

• Krav til koordinering og oppfølging av ulike aktører i hhv. prosjekterings- og utførelsesfase 

• Grensesnitt mellom Byggherreforskriften og annet lovverk som regulerer helse, miljø og 
sikkerhet 

 
Viktige endringsforslag som er på høring ifbm revisjon av dagens byggherreforskrift vil også bli belyst 
 
Målgruppe 
Kurset passer for deg som er byggherre, byggherrens representant, koordinator for planleggings- og 
prosjekteringsfase (KP), koordinator for utførelsesfasen (KU), prosjekterende eller utførende. 
 
Foredragsholdere 
Ottar F. Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 
Hilde Waage, Kruse-Smith Entreprenør AS 
 

 



 
 

 
Program  
 
0930 Registrering og kaffe 
 
1000 Kursstart 
 
1230 Lunsj 
 
1600 Kursslutt 
 
 
1. Byggherreforskriftens anvendelsesområde 
 a. Når gjelder forskriften 
 b. Bygge- og anleggsvirksomhet 
 c. Hvem retter forskriften seg mot 
 d. De ulike ansvarlige 
 
2. Byggherrens plikter 
 a. Byggherrens generelle og spesielle plikter 
 b. Hvordan ivareta pliktene 
 c. Bruk av medhjelpere (byggherrens representant) 
 d. Interessekonflikter 
 
3. Koordinators plikter 
 a. Forholdet til byggherren 
 b. Fullmakter og krav til kompetanse og erfaring 
 
4. Prosjekterenes plikter 
 a. Risikovurderinger 
 b. Prosjektering og ivaretakelse av SHA 
 
5. Entreprenørenes og arbeidstakernes plikter 
 a. Forholdet mellom internkontroll og byggherreforskriften 
 
6. SHA - plan 
 a. Krav til planen 
 b. Grunnlaget for planen 
 
 
Kaffepauser etter behov 
 



 
 

 

Praktiske opplysninger: 
 

Kursnummer, tid og sted 
20190109 – 6. mars 2019 
  
Påmeldingsfrist: 
13. februar 2019 
  
Deltakeravgift 
Kr. 4100,- for FBA-medlemmer 
Kr. 4600,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 5200,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning, ekskl. reise- og oppholdsutgifter. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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