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Veiledning byggesak 
Veiledning - søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 
 
 
Øyer - Gnr/bnr 142/12 - Winge turistheim - planlagt oppstart 
omsorgssenter 
 
 
Vi viser til oversendt melding av 01.09.2021 om planlagt oppstart av omsorgsenter i Øyer kommune. 
 
 Vi ønsker i den forbindelse å veilede om følgende: 
 
Søknad etter Arbeidsmiljøloven § 18-9. 
 
 Tiltakshaver må søke Arbeidstilsynet om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 der hvor 
  

 tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og   
 tiltaket skal brukes eller vil komme til å bli brukt av en virksomhet som faller inn under 

arbeidsmiljøloven (har arbeidstakere)  
 
Grovt sett vil dette si at alle søknadspliktige tiltak innenfor det som ikke er «bolig» må omsøkes etter  
§ 18-9. Søknadsplikten gjelder også ved endringer av tiltak hvor det tidligere er gitt samtykke. 
 
Vi gjør ellers oppmerksom på at det er Arbeidstilsynet, og ikke kommunen og/eller søker, som må 
avgjøre om et tiltak er søknadspliktig etter arbeidsmiljøloven § 18-9 eller ikke. 
 
Søknad om samtykke skal inneholde en del annen dokumentasjon enn det søknaden til kommunen 
inneholder, og samtykke fordrer derfor egen søknad. Kopi av dette brevet sendes derfor tiltakshaver og 
ansvarlig søker.  
 
Nærmere veiledning til søknad om samtykke og relevante krav finnes her: 
arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/  
 
 
 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/
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Forhåndsmelding etter byggherreforskriften § 10 
Dersom det skal gjøres bygge- eller anleggsarbeid der arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den 
forventede arbeidsmengden vil overstige 250 dagsverk, skal Arbeidstilsynet motta forhåndsmelding. 
 
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen sendes til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema. 
 
Nærmere veiledning og digitalt skjema finnes her: 
arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forhandsmelding-i-bygg-og-anlegg/  
 
 
Behov for mer informasjon? 
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no, 
eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00. 
 
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi 
referansenummer 2021/50996. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post. 
 
 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet 
 
 
Tommy Pedersen 
seksjonsleder 

 
Anders Reidar Holm 
rådgiver 

 
Dette brevet er elektronisk signert. 
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