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Dokumentert opplæring
Opplæring gitt av:

Opplæring mottatt av:

Sted

Dato

Maskintype (feks ballekutter, høytrykkspyler osv):
Maskin fabrikat og modell:

Brukerinstruks og faremomenter.

Verneutstyr som skal brukes.
Sjekkpunkter før oppstart / bruk.

Signatur gitt opplæring
Signatur mottatt opplæring
§ 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.
Borger fra annet EØS-land eller Sveits skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som
nevnt i § 10-3.

Det er krav om HMS-opplæring og dokumentasjon av opplæringa for de som har arbeidsgiveransvar.
Opplæring av ledere
Arbeidsmiljøloven setter krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Plikten
gjelder også arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere. Opplæringens innhold
og
omfang er nærmere beskrevet i en veiledning utgitt av Arbeidstilsynet. Opplæringskravet gjelder når man har
ansatte
og/eller avløsere ansatt i avløserlag. Gjennomført opplæring må dokumenteres. Kurset «Praktisk HMS-arbeid» er
tilpasset landbruket og tilfredsstiller kravet til HMS-opplæring. For informasjon kontakt Landbrukets HMStjeneste, www.lhms.no
Gjennomgående krav til opplæring
Ansvarlig for virksomheten skal sørge for nødvendig opplæring for seg selv og sine arbeidstakere. Den som
handterer arbeidsutstyr, varer, stoffer eller produkter, skal ha nødvendig opplæring og kvalifikasjoner for sikker
utførelse av arbeidet og beherske de farene som bruken kan medføre. Der det er påkrevd med bruk av
hjelpemidler eller personlig verneutstyr, skal det gis opplæring og om nødvendig trening i bruken av dette.
Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår.
Opplæring og instruksjon av barn og ungdom
Arbeidsgiver skal sørge for at personer under 18 år får nødvendig opplæring og instruksjon i arbeidet. I
opplæringen skal
det tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og
potensiell risiko, og/eller at de ikke er fullt utviklet.
Dokumentert sikkerhetsopplæring
Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis når bonden etter risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever
særskilt forsiktighet ved bruk. Opplæringen skal signeres av begge parter. Den som setter noen i arbeid med farlig
utstyr, må forsikre seg om at vedkommende har tilstrekkelig kunnskap, og eventuelt selv gi slik opplæring. For de
mest brukte maskinene er det nok med opplæring og dokumentasjon fra arbeidsgiver eller liknende (listen er ikke
uttømmende):
• Traktor (ved kjøring på vei kreves sertifikat) og traktorredskap.
• Selvgående maskiner for jord og skogbruk (for eksempel skurtresker).
• Noen løfteinnretninger for hengende last (for eksempel silotaljer).
• Bærbare kjedesager, Vinsj og vinsjutstyr.
• Vinkelslipere. Spikerpistoler.
• Automatiske eller halvautomatiske produksjons-,transport- eller lagringssystemer (for eksempel
fylltømmer).
• Løfte- og stablevogner for gods (f.eks.trucker) uten permanent førerplass.
• Personløftere. Hengestillas.
• Trallebaner og maskiner som går eller trekkes i føringer.
Den praktiske og teoretiske opplæringen skal gi ferdigheter og kunnskap om sikker bruk og kontroll av
arbeidsutstyret.
Sertifisert sikkerhetsopplæring
Noen maskiner er underlagt strengere krav, dvs. at opplæringen må gis av skole eller tilsvarende institusjon. Dette
gjelder blant annet bruken av (listen er ikke uttømmende):
• Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. (Gjelder ikke silotaljer
konstruert somtraverskran.)
• (Gaffel)truck med permanent førerplass.
• Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW. (Masseforflytningsmaskiner omfatter bl.a.
Gravemaskiner og hjullastere.)
• Lastebilkraner med større kapasitet enn 2 tonnmeter.
• Tårnkraner, mobilkraner og portalkraner.
Lover og forskrifter :
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

