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Innskjerpede krav hos Arbeidstilsynet 

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesse-
organisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. 
 
Noen av våre medlemmer har kontaktet oss fordi de opplever innskjerpede krav hos Arbeidstilsynet. 
Innskjerpingen er ikke gjort i Arbeidsplassforskriften, men i selve tolkningen av den. De opplever 
håndteringen uklar og tilfeldig og ber NIL bidra i en prosess slik at bransjen får lik behandling hos 
Arbeidstilsynet. Per i dag opplever medlemmene ulike krav i ulike prosjekt.  

Spørsmålet er om det heretter er et ufravikelig krav at hver eneste arbeidsplass skal ha minimum 6 
m² (ikke et gjennomsnitt i sonen)? Dette vil få store konsekvenser for mulige valg innen moderne 
kontorløsninger. 
 
Det kan også se ut til at regelverket praktiseres ulikt alt etter hvilken region som behandler søknaden 
- og nesten ned til hver enkelt saksbehandler. Den ene gangen møter man interesse for et prosjekt og 
en vilje til å sette seg inn i prosjektets premisser, neste gang er det blankt nei dersom man ikke har 
krysset riktig i skjemaet. Ulik saksbehandling fra sak til sak fører til merarbeid og økte kostnader i alle 
ledd.  

Vi tar som utgangspunkt at forskriften skal sikre gode arbeidsforhold, men etter at forskriften ble 
laget har moderne kontorløsninger utviklet seg i rekordfart. Regelverket passer kanskje ikke like godt 
i vår mobile verden med fokus på ressurseffektivitet og teknologi? 

Vi er opptatt av at arkitektbransjen skal kunne arbeide og konkurrere under like vilkår, og frykter at 
potensielle oppdragsgivere går til aktører som enten ikke kjenner forskriften så godt, eller tar sjansen 
på at bruker av bygget tar støyten når den evt. kommer. 

Vi ser frem til å høre fra dere. 
 
Med vennlig hilsen 
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