
I forskrift av 6. desember 2011 nr. 1359 om konstruksjon, utforming og fremstilling av 
arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) gjøres følgende 
endringer: 
 
Ny § 4-1 skal lyde: 
 
§ 4-1 Styrke og stabilitet 

Stillaser, stiger, takstiger, rekkverk, taksikringsprodukter og komponenter til disse skal 
være konstruert og produsert slik at det ferdige produktet får tilfredsstillende styrke og 
stabilitet før de settes i omsetning. 

Materialer til stillaser, stiger, rekkverk og komponenter til disse skal velges og 
beregnes slik at det er fullt forsvarlig å bruke det ferdige produktet. 
 
Nåværende § 4-4 blir ny § 4-2 og skal lyde: 
 
§ 4-2 Belastningsklasser  
Stillas skal klassifiseres i følgende seks klasser:  
 

Konsentrert Last av én  Last på delareal  

 person på   

Klasse 
Jevnt fordelt  last på areal  areal 200 mm  

kN/m2 (kg/m2 ) 
Delareal 
m2 

belastning  500 mm x  x 200 mm  

  kN/m2 (kg/m2 )  500 mm kN (kg) kN (kg)    

1  0,75 (75)  1,50 (150)  1,0 (100)  Ikke tillatt  

2  1,50 (150)  1,50 (150)  1,0 (100)  Ikke tillatt  

3  2,00 (200)  1,50 (150)  1,0 (100)  Ikke tillatt  

4  3,00 (300)  3,00 (300)  1,0 (100)  5,00 (500)  0,4 A  

5  4,50 (450)  3,00 (300)  1,0 (100)  7,50 (750)  0,4 A  

6  6,00 (600)  3,00 (300)  1,0 (100)  10,00 (1000)  0,5 A  
A = arealet mellom to spirepar. 
 
Ny § 4-3 skal lyde: 
 
§ 4-3 Merking 

Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal være varig og synlig merket med 
navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og 
produksjonsåret.  
 
Ny § 4-4 skal lyde: 
 
§ 4-4 Monterings- og bruksveiledning 
Den som produserer eller setter i omsetning arbeidsutstyr som nevnt i § 4-1, skal utarbeide 
monterings- og bruksveiledning. Veiledningen skal være på norsk og gi informasjon om 
belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, demontering, vedlikehold, 
reparasjon og kassasjonskriterier.  



Monterings- og bruksveiledningen skal følge med produktet ved omsetning. 

Monteringsveiledningen skal angi hvordan de forskjellige komponentene skal settes 
sammen og hvordan stillaset skal avstives og forankres.  

Når et stillassystem kan monteres på flere måter slik at det kan dekke forskjellige 
belastningsklasser, skal dette gå klart fram av monteringsveiledningen. 
 
Ny § 4-5 skal lyde: 
 
§ 4-5 Sertifikat  

Samsvar med kravene i § 4-1 til 4-4 skal dokumenteres med et sertifikat utstedt av et 
sertifiseringsorgan innen EØS som er akkreditert for oppgaven. Dette gjelder ikke dersom 
produktet omsettes i et mindre antall enn 10. 

Sertifikatet skal være på norsk og inneholde informasjon om sertifikatutsteder, 
sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, produktnavnet, produkttypen, 
materialene og en bekreftelse på at kravene i § 4-1 til § 4-4 og eventuelle relevante standarder 
er oppfylt. Sertifikatet er gyldig i maksimalt ti år. 

Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning. 

Arbeidstilsynet kan kreve å få fremlagt sertifikatet og testrapporten.  

 

§ 4-6 til § 4-10 oppheves. 
 


