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Lover, forskrifter og regelverk 

Overordnede  Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven), sist endret (LOV-2019-06-21-61). 
Endringsdato fra 01.08.2019 

 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(Studiekvalitetsforskriften), sist endret (FOR-2018-11-22-1775) Endringsdato fra 25.08.2020 

 Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleforskriften), dato (FOR-2021-02-09-375) 
 Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (Fagskoletilsynsforskriften), dato (FOR-2020-

04-23-853) 
Maritime fag  Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (FOR-2011-12-22-1523) 
Helsefag  Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) LOV-2019-04-10-11 fra 15.05.2019 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV-2018-
12-20-113 fra 01.01.2019 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) LOV-2019-04-10-11 fra 
15.05.2019 

 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) LOV-2018-06-22-
76  

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) LOV-2018-06-15-38 fra 
20.07.2018 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester 
m.v. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene) FOR-2003-06-27-792 

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) FOR-2013-01-17-61 
Elektrofag  Eltilsynsloven 

 Ekomloven 
 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk 

utstyr 
 Se DSB sine hjemmesider for alle oppdaterte forskrifter 
 Se NKOM sine hjemmesider for alle oppdaterte forskrifter 

Maskinfag Bedrift 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet(Systematisk oppfølging av krav til regelverket) 

 Samarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) . 
 Arbeidsmiljø: AML med forskrifter 
 Brann- og eksplosjonsvern: krav som gjelder for brannfarlig eller trykksatt stoff (farlige stoffer), 

aktsomhetsplikt, risikoanalyse, sikker oppbevaring, brannvern 

 El-sikkerhet: montering og bruk av elektrisk utstyr og elektriske lavspenningsanlegg, instruert 
personell (FSE) . 

 Industrivern og databeredskap. 

 Forurensningsloven (utslipp og støy), Avfallsforskriften, Deponiforskriften 
 Produktkrav: Sikkerhetsdatablad (SDS) 
 Strålevern : bruk av radioaktiv kilde, Strålevernforskriften. 
 
Prosjekt(prosjektledelse) 
 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 

 Arbeidsplassforskriften 
 Forskrift om utførelse av arbeid 
 Maskinforskriften 
 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære 
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 Byggherreforskriften 
 Forskrift om tiltak- og grenseverdier 

Byggfag  Eurokoder 
 NS standarder 

 kommunalt regelverk/normer/retningslinjer 
 aktuell teknisk forskrift 
 Prosesskoder 

 Forskrifter statens vegvesen og norsk vann.  
 Arbeidsmiljøloven 
 Plan og bygningsloven + forskrifter 

 Forvaltningsloven 
 Matrikkellova 
 Veglova og jernbaneloven 
 Arealbruksloven 

 Kulturminneloven 
 Brann og eksplosjonsvernloven 
 El-tilsynsloven 

 Produktkontroll loven, produktforskriften og drikkevannsforskriften 
 Avfallsforskriften 
 Lover og forskrifter som gjelder spesifikk bygningar  

 Håndverkertjenesteloven 
 bustadoppføringslova 
 Diskriminerings og tilgjenelighetsloven 
 NEK- 400 

 NEK -700 
 Relevante ISO standardar 
 Internkontrollforskriften 

 byggherreforskriften 
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