
 

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR 

Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 815 48 222 974761211 

7468 Trondheim INTERNETT TELEFAKS  

Norge www.arbeidstilsynet.no 73 19 97 01  

 

HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 

20. MAI 2009, NR. 544 OM MASKINER - NYTT VEDLEGG XIV: MASKINER ILAGT 

MARKEDSFØRINGS- OG OMSETNINGSFORBUD 

 

1. Innledning 
Direktoratet for arbeidstilsynet sender i samråd med Arbeidsdepartementet forslag til forskrift 

om endring av forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften) på høring. 

Endringen medfører en innføring av et nytt vedlegg XIV. Vedlegget skal inneholde en liste over 

maskiner det er ulovlig å markedsføre og omsette i Norge. Skjære- og kutteutstyr sammensatt 

av flerleddede metalldeler for bruk i bærbare håndholdte ryddesager vil være første punkt på 

denne listen.  

 

Arbeidstilsynets forslag til endringer vil gjennomføre Europakommisjonens beslutning 

2012/32/EU av 19. januar 2012. Det tas forbehold om at det per dags dato ikke foreligger 

beslutning av EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen. 

 

Det aktuelle utstyret omfattes allerede av maskinforskriften. Etter dagens forskrift er det forbudt 

å markedsføre og omsette produkter som ikke er i samsvar med kravene i maskinforskriften. 

Arbeidstilsynet mener imidlertid endringen er nødvendig for å synliggjøre dette konkrete 

forbudet. Eventuelle framtidige beslutninger om markedsførings- og omsetningsforbud vil 

kunne gjennomføres i det foreslåtte vedlegg XIV.  

 

Maskinforskriften er en felles forskrift for Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB), Petroleumstilsynet og Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF). 

 

Høringsfristen er 1. oktober 2013. 

 

2. Forslagets bakgrunn og innhold 
På bakgrunn av fatale ulykker forårsaket av slikt utstyr har Europakommisjonen vedtatt at alle 

medlemsstater skal gjøre nødvendige tiltak for å forby markedsføring og omsetning av denne 

type utstyr. Begrunnelsen for forbudet er at slikt utstyr ikke anses å oppfylle de grunnleggende 

helse- og sikkerhetskravene i direktiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner 

(maskindirektivet) vedlegg I, nr. 1.3.2 og 1.3.3. 

 

Maskindirektivet er et totalharmonisert direktiv som i Norge er gjennomført i 

maskinforskriften. Maskindirektivets aktuelle bestemmelser gjenfinnes i maskinforskriften 

vedlegg I, nr. 1.3.2 og 1.3.3. 

 

3. Rettslig grunnlag for endringen 
Forskriftsendringen er hjemlet i både arbeidsmiljøloven § 5-5 og produktkontrolloven § 4. 

Forbudet omfatter dermed markedsføring og omsetning overfor både virksomheter og private 

aktører. 

 

4. Forholdet til de ulike myndighetsområder 
Maskinforskriften er en felles forskrift mellom Arbeidstilsynet, DSB, Petroleumstilsynet og 

KLIF.  

 

Det er det samme regelverket som gjelder uavhengig av om maskinen er produsert til privat 

bruk eller for næringsvirksomhet.  
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Det antas at endringen i liten grad vil ha betydning for Petroleumstilsynets myndighetsområde, 

men anvendelse kan tenkes knyttet til bruk av slikt utstyr ved landanlegg. 

 

Endringen innebærer ingen endring i forhold til Arbeidstilsynet, DSB og KLIF sitt 

myndighetsområde. 

 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forbudet vil gjelde for skjære- og kutteutstyr sammensatt av flerleddede metalldeler som skal 

brukes i bærbare håndholdte ryddesager. Både skjære- og kutteutstyr som selges som en del av 

en maskin og skjære- og kutteutstyr som selges separat som utskiftbart utstyr, omfattes av 

forbudet. 

 

I 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet markedskontroll som avdekket at det ikke fantes 

produsenter av slikt utstyr i Norge, men det ble funnet én importør/distributør. Denne 

importøren/distributøren stanset omsetningen og det ble gitt pålegg om tilbaketrekking av 

solgte enheter. Importøren/distributøren hadde solgt ca. 1500 eksemplarer i Norge.  

 

Utbredelsen av produktene anses for å være liten. Forbudet anses ikke å ha økonomiske 

konsekvenser. 

 

Det må antas at det må påregnes et visst opplæringsbehov for de aktuelle tilsynsmyndigheter 

som blir berørt av endringen, blant annet som følge av et mer spisset fokus i markedskontroll 

med maskiner. 

 


