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Arbeidstilsynet 12. distrikt 
avd. kontoret Finnsnes 
v/Tor Arne Birkelund 
Postboks 378 
9305 FINNSNES 
 
 
DOKUMENTASJON FOR SAKKYNDIG KONTROLL 
 
Vi viser til Deres henvendelse ved E-mail av 21. juni 2002 og senere telefonsamtaler vedrørende § 54 
siste ledd om sakkyndig kontroll.  Herunder orienteres om en praksis hos enkelte sakkyndige 
virksomheter, der disse unnlater å ta stilling til videre bruk når det er flere tekniske feil med varierende 
alvorlighetsgrad, og heller Ønsker at Arbeidstilsynet tar stilling til manglene. Dette er i strid med forskrift 
om bruk av arbeidsutstyr best. nr. 555 §§ 54 og 57. 
 
Sakkyndig virksomhet skal her selv vurdere og ta standpunkt til om arbeidsutstyret er fullt forsvarlig til 
bruk, og dokumentere dette.  Særlig skal kontrollen omfatte de deler av arbeidsutstyret som har betydning 
for sikkerheten og arbeidsmiljøet og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og 
lignende, funksjonskontroll med passende last, kontroll av verneinnretninger og kontroll for at de 
instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som har betydning for sikkerheten, er til stede. 
 
Dersom det kan påvises maneter på arbeidsutstyr etter kontrollen, bør attesten fra den sakkyndige også 
inneholde vilkår og tiltak som må iverksettes for at arbeidsutstyret skal være fullt forsvarlig å bruke (jf. § 
57 første ledd med kommentarenes 8. strekpunkt ). Ut fra disse vilkårene og etter en helhetlig vurderinav 
alvorlighetsgrad, kan Arbeidstilsynet gi pålegg om utbedringstiltak på ting som har betydning for 
sikkerheten. 
 
Ellers gjør direktoratet oppmerksom på tilfeller der den sakkyndig virksomheten har dokumentert 
kontrollen og, attestert for full forsvarlig bruk av arbeidsutstyret, selv om arbeidsutstyret har mangler med 
til dels stor alvorlighetsgrad.  Slike tilfeller må rapporteres til det sertifiseringsorgan som har sertifisert 
den sakkyndige virksomheten for eventuell forføyning. 
 
Sakkyndig virksomhet som opererer i markedet og, utsteder dokumentasjon for kontroll uten tilknytning  
til et sertifiseringsorgan, skal være gjenstand for politianmeldelse som dokumentforfalskning. 
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