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HMS – INTERNKONTROLL 02 SKADER OG ULYKKER 
 

AML Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv. 

 
Link til Lovdata (Arbeidsmiljøloven) 

§ 5-1. Registrering av skader og sykdommer  

(1) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Det 

samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.  

(2) Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter med mindre den opplysningene 

gjelder har samtykket. Arbeidsgiver har taushetsplikt om opplysninger om personlige forhold i registeret.  

(3) Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og 

arbeidsmiljøutvalg.  

(4) Arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom etter nærmere retningslinjer fra 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, jf. folketrygdloven § 25-2 første ledd.  

Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).  

§ 5-2. Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt  

(1) Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og 

på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet 

skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.  

(2) Departementet kan gi forskrift om at slikt varsel skal gis også i andre tilfeller.  

(3) Departementet kan gi forskrift om at arbeidsgiver skal gi melding til Arbeidstilsynet om:  

a) arbeidsulykke som det ikke kreves varsel om etter første eller andre ledd, herunder akutt forgiftning, og 

tilløp til slike ulykker,  

b) sykdom som er eller kan være forårsaket av arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.  

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av varslings- og 

meldeplikten etter denne paragraf.  

§ 5-3. Leges meldeplikt  

(1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er 

likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers 

arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet.  

(2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal arbeidsgiver underrettes om sykdommen.  

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av meldeplikten, 

herunder at den skal omfatte nærmere angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene 

på arbeidsplassen.  

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
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§ 5-4. Produsenter og importører av kjemikalier og biologisk materiale  

(1) Den som produserer eller importerer kjemikalier eller biologisk materiale som skal brukes eller ventelig vil 

bli brukt i virksomhet som går inn under denne lov, skal:  

a) skaffe til veie opplysninger om kjemikaliets eller materialets sammensetning og egenskaper,  

b) treffe de tiltak som er nødvendige for å forebygge ulykker og helseskader eller særlig ubehag eller ulempe 

for arbeidstakerne,  

c) gi melding til den departementet bestemmer om kjemikaliets eller materialets navn, sammensetning, 

fysikalske og kjemiske egenskaper, samt supplerende opplysninger som måtte kreves for å fastslå stoffets 

farlighetsgrad,  

d) sørge for forsvarlig emballasje slik at ulykker og helseskader forebygges,  

e) merke emballasjen med kjemikaliets eller materialets navn, produsentens eller importørens navn og tydelig 

advarsel på norsk. Etikett for merking skal sendes sammen med melding etter bokstav c.  

(2) Unntatt fra meldeplikt og merkeplikt etter disse bestemmelser er næringsmidler og stoffer som går inn under 

matloven samt legemidler.  

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om produsenters og importørers plikter etter denne 

paragraf, herunder om unntak i tilfeller hvor importører anvender de importerte kjemikalier eller biologisk 

materiale. Departementet kan i forskrift fastsette at bestemmelsene i eller i medhold av denne paragraf helt eller 

delvis skal gjelde for forhandlere, eller at produsentens eller importørens plikter etter paragrafen her i stedet skal 

påligge forhandleren.  

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fremstilling, import, registrering, vurdering, 

godkjennelse, rapportering, informasjon, begrensning og annen behandling av kjemikalier.  

Endret ved lov 5 des 2008 nr. 82 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 5 des 2008 nr. 1284).  

§ 5-5. Produsenter, leverandører og importører av maskiner og annet arbeidsutstyr  

(1) Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr som skal brukes 

eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under loven, skal før arbeidsutstyret leveres til bruk, sørge 

for at det er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav.  

(2) Maskiner og annet arbeidsutstyr som utstilles i salgs- eller reklameøyemed, eller framvises for 

demonstrasjonsformål, og som ikke er forsynt med nødvendige verneinnretninger, skal synlig skiltes med 

opplysninger om at arbeidsutstyret ikke oppfyller kravene fastsatt i eller i medhold av denne lov og ikke kan 

leveres til bruk før produsenten, leverandøren eller importøren har sørget for at kravene er oppfylt. Ved 

demonstrasjoner skal det treffes nødvendige tiltak for å forebygge at personer, dyr og eiendom utsettes for fare.  

(3) Ved konstruksjon av maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i denne paragraf, skal det påses at det kan 

brukes etter sin hensikt uten å medføre særlige ulemper eller ubehag.  

(4) Med maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i første ledd skal det følge nødvendig og lett forståelig 

skriftlig bruksanvisning på norsk om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold.  

(5) Den som påtar seg å montere maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i denne paragraf, skal sørge for at de 

blir satt i stand og stilt opp i samsvar med lovens krav.  

(6) Maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i første ledd skal, før det overdras eller utstilles, være forsynt med 

produsentens eller importørens navn og adresse, eller med annen merking som gjør det lett å identifisere 

produsenten eller importøren.  

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om maskiner og annet arbeidsutstyr, herunder om:  

a) konstruksjon, utførelse, oppstilling, merking mv.,  

b) godkjenning,  

c) godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon,  

d) undersøkelse eller besiktigelse.  

(8) Utgifter til undersøkelse eller besiktigelse som pålegges i medhold av sjuende ledd, bæres av den som har 

plikt til å foreta undersøkelsen eller besiktigelsen.  

 


