
BAS skolen 

BAS Maskinutleie AS er opptatt av at utstyret vi leier ut skal brukes på en sikker og effektiv måte. Vi 

tilbyr derfor dokumentert sikkerhetsopplæring. Vårt mål er å øke kunnskapen for å få færre skader 

på mennesker og maskiner. Kursene vi arrangerer er utarbeidet gjennom et samarbeid av partene i 

byggenæringen som består av: Byggenæringens Landsforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, 

Fellesforbundet, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Norsk Utleieforening, Maskingrossisternes 

Forening, Maskinentreprenørens Forbund og med støtte fra Fondet for regionale verneombud. Alle 

våre kurs er i henhold til kravene for dokumentert opplæring. 

Økt kunnskap gir bedre lønnsomhet. 

Kursmodulene er laget i henhold til forskrift, ″forskrift om utførelse av arbeid″ 

§ 10-1. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig
forsiktighet ved bruk
Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet 
ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring 
etter § 10-2. 

§ 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr
Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk 

opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt 

vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og 

betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og 

teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk 

opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.  

BAS arrangerer også bedriftstilpassede opplæringskurs ute hos kunden, men fortrinnsvis på våre 

egne avdelinger.  

Den dokumenterte opplæringen består av flere moduler, noen mer omfattende enn andre. Her er 

det muligheter for å sette sammen flere moduler til et kurs. Hvis ønskelig, ta kontakt med oss så blir 

vi gjerne med og lager en opplæringsplan for deres bedrift.  

Kjell Enger er ansvarlig for vår kursvirksomhet. Dersom du har spørsmål i forbindelse med våre kurs 

ta kontakt med Kjell på tlf. +47 909 37 111 evt. e-post kjell.enger@basutleie.no 
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