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Svar på Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Diarienummer 2019/072424  

Organisation (frivillig uppgift) Kontaktperson 

Svensk Ventilation Britta Permats 

E-post till kontaktperson Telefon till kontaktperson 

britta.permats@svenskventilation.se 0708343989 

Remissvaret beslutat av (frivillig uppgift) Plats för underskrift (frivillig uppgift) 

Britta Permats  

Instruktion 
• Fyll i uppgifter om avsändare i tabellen ovan. 
• Skicka in remissvaret som Word-fil, det vill säga i samma format som mallen är gjord i. 
• Du som vill skriva under svaret med namnunderskrift behöver skicka in både en inskannad pdf-fil och en Word-fil. 
• Fyll i kommentarer i tabellerna nedan. Följ exemplen i mallen. 
• Om du har kommentarer som berör mer än ett dokument kan du fylla i det i tabell 1. 
• För mer utrymme i tabellerna: fyll på med nya rader genom att till exempel stå i sista cellen och trycka på tabb-tangenten. 
• Index är klickbart, för att du enkelt ska kunna navigera i dokumentet. 
• Vill du lägga till fritext kan du göra det i sista tabellen i dokumentet, tabell 18. 

Skicka ifyllt remissvar till remiss@av.se senast den 30 december 2020.

mailto:remiss@av.se
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Index (Ctrl-klicka för att komma direkt till respektive tabell) 
Tabell 1: Övergripande om innehållet i remissen 

Tabell 2: Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler 

Tabell 3: Konsekvensutredningar 

Tabell 4: Grundläggande arbetsmiljöregler - för dig som har arbetsgivaransvar (1.1) 

Tabell 5: Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning - för dig som är byggherre, projektör eller 
byggarbetsmiljösamordnare (1.2) 

Tabell 6: Produktregler för stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (1.3) 

Tabell 7: Produktregler för maskiner (1.4) 

Tabell 8: Produktregler för tryckbärande anordningar (1.5) 

Tabell 9: Produktregler för enkla tryckkärl (1.6) 

Tabell 10: Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (1.7) 

Tabell 11: Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg, avsedda för bärbara handhållna röjsågar (1.8) 

Tabell 12: Vanliga risker i arbetsmiljön (2.1) 

Tabell 13: Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning (2.2) 

Tabell 14: Utformning av arbetsplatser (2.3) 

Tabell 15: Specifika risker vid vissa typer av arbeten (3.1) 

Tabell 16: Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (3.2) 

Tabell 17: Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet (3.3) 

Tabell 18: Övrigt 
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Tabeller för kommentarer på dokument som inte är enskilda föreskriftshäften 
Tabell 1: Övergripande om innehållet i remissen 

 

Exempel på vad kommentarerna kan handla om (skrivs i första kolumnen): 
• strukturens delar 
• sorteringen av föreskriftshäften i strukturen 
• språket 
• hur systematiskt arbetsmiljöarbete har synliggjorts i regelstrukturen 
• allmänna råd 
• hänvisningar inom regelstrukturen 
• egna exempel 
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Kommentaren handlar om Kommentar och eventuellt förslag 
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Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och 
konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 18 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk 
Ventilations vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 
 

Generella synpunkter 
Svensk Ventilation anser att remissen är omfattande och att Arbetsmiljöverket endast efterfrågar kommentarer på strukturen (med undantag för 
byggdelen). Svensk Ventilation konstaterar dock att såväl omstruktureringen som språkbearbetningen kan leda till ett oönskat tolkningsutrymme på flera 
ställen i föreskrifterna. 
 

Övergripande om strukturen 
Befintligt förslag förutsätter att arbetsgivaren vet vilka risker som finns i verksamheten. Med anledning av detta anser Svensk Ventilation att strukturen 
bör utgå från ett verksamhetsperspektiv. För att en arbetsgivare m.fl. på ett enkelt sätt ska kunna hitta i regelmassan bör strukturen utgå från den 
verksamhet som bedrivs. Ett väl utvecklat digitalt söksystem är en förutsättning för berörda att på ett lätt sätt finna de regler som gäller just för dem. Det 
hade varit lämpligt med ett remissförfarande som även innehöll en digital lösning. 
 
Vidare noterar vi att det saknas hänvisningar till ändringsföreskrifter. Detta behövs för att ge en överblick över hur reglerna har förändrats under tid samt 
eftersökningar till relevanta rättskällor. Hänvisningar bör anges i texten eller som fotnot.  
 

Struktur - häften, avdelning och kapitel  
En tydlig och enkel kapitelindelning och rubriksättning är viktig för att underlätta för användaren. Vi anser att förslaget med strukturen med en uppdelning 
mellan häften, avdelningar och kapitel inte alltid är ändamålsenlig. Förslaget kan behöva ses över i sin helhet i dessa delar.  

 
Hänvisningar till andra kapitel 
Vi noterar att Arbetsmiljöverket inte är konsekvent när det gäller hänvisningar till andra kapitel. Hänvisningar görs ibland i paragrafen och ibland i de 
allmänna råden. Vi anser att detta bör göras på ett konsekvent sätt. 
 
Hänvisningar till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Vi konstaterar att Arbetsmiljöverket generellt i föreskrifterna inte har varit konsekvent i de hänvisningar som finns till systematiskt arbetsmiljöarbete. I 
vissa kapitel har krav på riskbedömning tagits bort med en motivering om att detta finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna 
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hantering är emellertid inte konsekvent och det ser olika ut i olika föreskrifter. Vi anser att detta kan leda till oförutsedda konsekvenser i tillämpningen 
och bör åtgärdas i dess helhet.  
 
Det är viktigt att det tydligt framkommer i vägledningsmaterial att riskbedömningar behöver utföras för bland annat maskiner, utrustning, uppgifter, 
kemikalier. Denna information har gått förlorad när det till exempel i föreskrifterna om arbetsutrustning, inte längre anges att en riskbedömning ska göras 
för olika typer av arbetsutrustning, eller när det i föreskrifterna om provtryckning inte längre anges att arbetet ska inledas med en riskbedömning.   
 
På flera ställen i föreskrifterna finns skrivningar om att arbetsgivaren ska kontakta skyddsombud. Flera arbetsställen saknar skyddsombud varför denna 
skrivning måste ändras. Det bör istället anges att – arbetsgivaren ska underrätta ett skyddsombud i de fall sådant finns.  
 

Allmänna råd som tas bort 
Ett flertal allmänna råd innehåller i dag undantag från vissa krav, exempelvis när det gäller föreskrifterna om bygg- och anläggning. Om råden tas bort 
kommer detta medföra antingen en skärpt tillämpning av en föreskrift eller en sänkt skyddsnivå. Oavsett, är det viktigt att sådana ändringar framgår 
tydligt av konsekvensutredningen genom en redogörelse kring vilka avvägningar Arbetsmiljöverket har gjort och dess konsekvenser för företagen. 
 
Vägledningar och stödmaterial 
Vi konstaterar att flera av de ändringar som har gjorts i föreskrifterna har lett till att befintliga regler har blivit mer generella och kortfattade samt att vissa 
begrepp blivit otydligare. Dessa ändringar skapar ett större tolkningsutrymme både för Arbetsmiljöverket och för arbetsgivare. För att undvika detta krävs 
vägledningar med praktiska exempel på lösningar. Det vore olyckligt om ändringarna leder till ett system med större osäkerhet kring hur vissa 
regler ska tillämpas.  
 
De föreskrifter som idag har relevanta allmänna råd som nu tas bort bör kompletteras med vägledningar. Vi förutsätter också att de vägledningar som 
redan finns behålls och revideras till följd av de ändringar som den nya regelstrukturen medför.  
 
I detta sammanhang vill vi även lyfta fram behovet av att behålla och vidareutveckla “Frågor och svar” på Arbetsmiljöverkets hemsida. Denna typ av stöd 
är efterfrågad och är ett bra hjälpmedel för att kunna tolka reglerna.  
 

Tydlighet och språk 
Föreskrifterna är på flera ställen svårlästa, vilket leder till ett oönskat tolkningsutrymme. Meningarna är onödigt långa, består av upprepningar, innehåller 
många bisatser (kommatecken) och innehåller olämpliga ordval.  
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Exempel 1 – upprepning av ord:  
”Föreskrifterna i detta kapitel gäller användning av arbetsutrustning och finns för att förebygga risk för ohälsa och olyckor, orsakade av användning av 
arbetsutrustningar.” 
  
Texterna blir svårlästa när man upprepar ord eller termer i samma mening. En bättre formulering med samma innebörd hade varit:  
”Föreskrifterna i detta kapitel syftar till att förebygga risk för ohälsa och olyckor som kan uppstå vid användning av arbetsutrustningar”.  
  
Exempel 2 – dåliga ordval:  
”Dessa föreskrifter finns för att förebygga ohälsa och olyckor som kan orsakas av…”  
”Dessa föreskrifter syftar till” låter bättre än ”Dessa föreskrifter finns för att…”.  
  
Exempel 3 – ej konsekventa formuleringar:  
På ett ställe anges: 
”Dessa föreskrifter finns för att förebygga ohälsa och olyckor som kan orsakas av…”  
Och på ett annat anges: 
”Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö.”  
  
Exempel 4 – många kommatecken; tilläggen av kommatecken gör att texten känns onaturlig att läsa.  

- ”Arbetstagare, som inte omfattas av första stycket, men som använder arbetsutrustning enligt 11 § på ett gemensamt arbetsställe, ska ha 
motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.”  

- ”Så länge en arbetsutrustning används, ska arbetsgivaren underhålla utrustningen, så att den uppfyller kraven i dessa föreskrifter. När det finns 
en underhållsjournal till arbetsutrustningen, ska den hållas aktuell.”  

  
Exempel 5 – långa och svårlästa meningar:  
”I arbetsmiljölagen (1977:1160) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 20qq:q) om ansvar för arbetsgivare, 2 kap. om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
finns grundläggande bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete, för att förebygga risker för 
ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.” 
 
 
 



 

8 
 

Kommentaren handlar om Kommentar och eventuellt förslag 

 
Komplettering - Tabell 14: Utformning av arbetsplatser (2.3) 
 
Kapitel 5 Klimat och installationer 
Uteluft 4 § och remissen med dnr 2014/116773 (2019-03-15) förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning 
Vi anser att Arbetsmiljöverket hanterade 1000 ppm-kravet i remissen dnr 2014/116773 på ett mycket besynnerligt sätt. 
I denna remiss finns nu möjlighet att återinföra 1000 ppm-kravet. Koldioxidhalt är ett mått på luftkvalitet. Inte CO2-gasen i sig men som en lättmätt 
indikator på lukt och "dålig luft" mm som inte går att mäta på annat sätt. Se tabell 14. 
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Tabell 2: Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler 
 

Generella kommentarer 

 
Generell kommentar 
Det bör tydligare framgå i förslaget till den nya instruktionen att föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är en paraplyföreskrift med en 
grundläggande arbetsprocess. Avsnitten om systematiskt arbetsmiljöarbete i introduktionen, som idag ligger längst bak, bör lyftas fram. 
  
 

 

Sida/rubrik Kommentar och eventuellt förslag 

4 
Vilka 
föreskrifter 
berör din 
verksamhet? 

Nedanstående text bör kompletteras  
 
Du som tillhandahåller vissa produkter på marknaden, till exempel om du är 
tillverkare, importör, distributör eller tar i drift produkter behöver ta hänsyn till reglerna om vissa 
typer av produkter i häfte 1.3-1.8. Det finns inga produktregler i del 2 och 3. 
 
(se tex. Produktregel för maskiner, häfte 1.4) 
3 § 6–15 §§ gäller tillverkare, eller dennes representant, som på marknaden släpper ut eller tar i drift produkter som 
omfattas av dessa föreskrifter.) 

  

  

 

Exempel på generella kommentarer på Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler (skrivs i rutan för generella kommentarer): 
• Det är en bra hjälp/inte någon bra hjälp för att förstå hur reglerna hänger ihop. 
• Jag saknar ett avsnitt om…  
• Jag har följande förslag till förbättringar av introduktionen: … 
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Tabell 3: Konsekvensutredningar 
 

Generella kommentarer 

 
Generell kommentar 
Vi saknar en konsekvensutredning över att de allmänna råden i stor utsträckning försvinner. Kommer dessa att omarbetas till vägledningar? I många 
föreskrifter (speciellt äldre) finns mycket informativa allmänna råd som varit till hjälp för företagen. Om inte relevanta delar av allmänna råden görs om till 
vägledningar kommer det att bli svårare att tolka föreskrifterna vilket framförallt kommer att drabba de mindre företagen.  
  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt Svenskt Näringsliv är den totala kostnaden för företagen för uppdatering av material och utbildningsinsatser 1,4 miljarder kr jämfört med 
Arbetsmiljöverkets uppskattning på 735 miljoner kr. 
 
 
  
 

 

Vilken utredning det gäller Sida/rubrik Kommentar 

   

 

Exempel på kommentarer på konsekvensutredningar 
• Beskrivningen bör ändras. 
• Det saknas beskrivning i kostnadsberäkningen. 
• Kostnaderna är beskrivna på ett sätt som jag inte känner igen. Min uppfattning är att kostnaderna blir…  
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Tabeller för kommentarer på föreskriftshäften 

Tabell 4: Grundläggande arbetsmiljöregler - för dig som har arbetsgivaransvar (1.1) 
Generella kommentarer 

 
Kapitel 1 och Kapitel 2 SAM 
Se över rubrikerna. Kapitel 1, 2 § Systematiskt arbetsmiljöarbete finns även i nästa kapitel som heter Systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
Kapitel 9 Minderåriga, 
Eftersom det inte alltid finns skyddsombud bör texten ändras till “Om det finns skyddsombud...”  
 

 

Exempel på generella kommentarer på föreskriftshäften (skrivs i rutan för generella kommentarer). 
• Jämfört med nu gällande föreskrifter har det blivit tydligare språk/lättare att förstå vem som ska följa bestämmelserna/en bättre 

överblick/annat. 
• Förslag på annan titel på föreskriftshäftet. Siffrorna efter titeln kommer att tas bort när föreskrifterna träder i kraft. 
• Kapitel som passar bättre i ett annat häfte. 
• Strukturen inom häftet med avdelningar, kapitel, paragrafer är bra/är inte bra. 

Exempel på specifika kommentarer på föreskriftshäften (skrivs på raderna för kommentarer till kapitel och paragrafer) 
• Förslag på andra kapitelnamn eller underrubriker. 
• Det är svårt att förstå vem som ska följa bestämmelserna. (Motivera.) 
• Det är svårt att förstå när föreskrifterna gäller. (Motivera.) 
• Paragraf eller allmänt råd behöver kompletteras. (Beskriv vad som saknas.) 
• Samma regel finns på två ställen. 
• Paragrafen har förändrats på ett sätt som inte beskrivs i konsekvensutredningen. 
• Förändringen innebär att skyddet för arbetstagaren har förändrats, eftersom... 
• Hänvisningen i den här paragrafen är felaktig. 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

1 kap  Allmänna bestämmelser  

Kap. 1 & 
kap 2 
 

2 § och  
1 § 

Delarna kan skrivas ihop i en bättre ingress. Det blir mycket 
av en upprepning av texten vilket inte gör det lättare att läsa. 
 
 

 

2 kap  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
företagshälsovård 

Kapitlets titel bör endast vara ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete” . Företagshälsovården behandlas 
i 3 kap. 
 

2   8  Ändra ”frånsäga sig uppgiften” i allmänna råd till  ”returnera uppgiften”  
     
    

3 kap  Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp  

3  2  Inhyraren ska inte betraktas som arbetsgivare när det gäller 
FHV och arbete med arbetsanpassning och rehabilitering 
enligt 3§ punkt 2.   
  
Från dagens allmänna råd till 1§ SAM: Den som hyr ut 
arbetskraft bör vara uppmärksam på den anställdes totala 
fysiska och psykiska belastning när han eller hon hyrs ut till 
olika ställen. Den arbetsgivare som hyr ut arbetskraft har 
kvar sitt ansvar för de anställda och är skyldig att genomföra 
långsiktiga arbetsmiljöåtgärder exempelvis i fråga om 
utbildning och rehabilitering.  

Förslag på ny text till 2§: Arbetsgivaren ansvarar för 
att föreskrifterna i detta kapitel följs. Den som hyr 
in arbetskraft likställs i tillämpliga fall med 
arbetsgivare i detta kapitel.  
  
Förslag på allmänna råd: Den som hyr ut 
arbetskraft bör vara uppmärksam på den anställdes 
totala fysiska och psykiska belastning när han eller 
hon hyrs ut till olika ställen. Den arbetsgivare som 
hyr ut arbetskraft har kvar sitt ansvar för de 
anställda och är skyldig att genomföra långsiktiga 
arbetsmiljöåtgärder exempelvis i fråga om 
utbildning och rehabilitering.  
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

3  3  Den som hyr in arbetskraft ska inte likställas med 
arbetsgivare i 2:a punkten. Se kommentar till 3 kap 2§ ovan.  
  

  

3  3  I allmänna råden räknas den breda kunskap som FHV 
behöver upp.  

Den fysiska arbetsmiljön sammanfattas i stort sett i 
teknik. Här kunde man räkna upp mycket mer som 
t ex exponeringsmätningar, riskbedömningar, 
maskinsäkerhet etc. 

7  9  Många arbetsplatser saknar skyddsombud. (Jämför hur AV 
skrivit i till exempel del 2.1 kap 23 §. I ansökan om tillstånd 
ska följande anges: yttrande från skyddsombud, om sådant 
finns.)  
  
  

Lägg till - om sådant finns.  
  

    

9 kap  Minderårigas arbetsmiljö  
9  4  Dagens skrivning om skyddsombud är bättre. En stor del av 

dagens arbetsplatser saknar skyddsombud.  
  

Lägg till som i dagens föreskrifter ”Om det finns 
skyddsombud eller elevskyddsombud ska de få 
möjlighet att…”  
  

9  7   Dagens skrivning om skyddsombud bättre. En stor del av 
dagens arbetsplatser saknar skyddsombud.  

Lägg till som i dagens föreskrifter ”Om det finns 
skyddsombud eller elevskyddsombud ska de få 
möjlighet att…”  
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Tabell 5: Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning - för dig som är byggherre, projektör eller 
byggarbetsmiljösamordnare (1.2) 

Kommentarer på kapitel och paragrafer_ 
 

Generella kommentarer 

Förutom nedan remissvar för häfte 1.2 har dessutom våra systerorganisationer som tex. Installatörsföretagen förtydligat och utvecklat 
svaren. 
 
Generellt kring 1 kap  
Bra med utförliga definitioner i 4 §. Bra med att införa begreppen BAS-P/U handläggare och Byggherrens ställföreträdare (istället för det 
tidigare Uppdragstagare) som gör det tydligare och mindre förvirrande i branschen.  
 
Generellt kring 2-4 kap 
För alla kapitel gäller synpunkten att det är många diffusa, otydliga och vida begrepp i många paragrafer, såsom “tillräckliga resurser”, 
“metoder”, “mål”, “rutiner” som är svåra för de ansvariga att veta när de har gjort tillräckligt och även svåra för Arbetsmiljöverket själva 
att följa upp och ställa krav på. En del av dessa metoder och mål finns det dessutom dokumentationskrav på. Vi efterfrågar även ett 
förtydligande kring hur kravnivåerna kan komma att bero på byggprojekts ”storlek, komplexitet och risknivå”. Lämpligt vore därför att 
Arbetsmiljöverket tar fram exempel på hur de anser att t ex dokumenterade mål och metoder ska se ut som skulle kunna bedömas som 
“good enough” för olika projekt. Arbetsmiljöverket har tagit fram en Arbetsmiljöhandbok med exempel på de rutiner som måste finnas 
dokumenterade enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och vårt förslag är att man gör något liknande avseende de nya 
dokumentationskraven i dessa kapitel. Jämför även med nuvarande vägledning till OSA-reglerna. En vägledning som speglar 
förutsättningarna och därmed även kravnivåerna för byggprojekt av olika storlek, komplexitet och risknivå behövs också. 
De allmänna råden till föreslagna nya paragrafer med nämnda diffusa begrepp är alldeles för tunna och ger alldeles för liten vägledning.  

Exempel på specifika kommentarer på detta föreskriftshäfte (skrivs på raderna för kommentarer till kapitel och paragrafer) 
Förutom sådana kommentarer som är bra att skriva för samtliga föreskriftshäften så vill vi för detta föreskriftshäfte även ha kommentarer 
på förändringarna som gjorts i innehållet och kravnivåer. Till exempel: 

• Det blir billigare att planera åtgärder tidigt i byggskedet. Flytta därför det nya kravet från Bas-U till projektörer. 
• Det nya kravet i denna paragraf kommer att innebära orimligt mycket arbete och bör därför strykas. 
• Det nya kravet i denna paragraf kommer att underlätta samordningen och minska olyckor, därför är det extra viktigt att behålla. 
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Generella kommentarer 
 
Fler generella synpunkter 
 
Ett övergripande regelverk med tydliga guidelines och vägledning 
Arbetsmiljöverket har inte bara infört byggplatsdirektivet i svensk lagstiftning utan även delar av vägledningen till direktivet.  Detta gör 
föreskrifternas textmassa stor och detaljerad. Detaljgraden gör att inte alla typer av byggprojekt kommer att känna igen sig i föreskrifterna. 
Föreskrifterna är skrivna med stora mer komplexa byggprojekt för ögonen. Det gör att företag som kommer att agera byggherre till 
exempel i mindre byggprojekt på fasta arbetsställen, har svårt att känna igen sig i föreskrifterna och förstå vad som krävs av dem. Det vore 
bättre med en föreskriftstext som mer liknar direktivets generella text med hänvisningar till de vägledningar som förtydligar kraven i olika 
typer av byggprojekt.  
 
Arbetsmiljöverket har gjort direktivets vägledning till föreskriftstext. Guiden är förvisso bra men den är icke-bindande och beskriver hur 
arbetsmiljöarbetet kan organiseras vid ett byggnads- eller anläggningsarbete. I guiden kan man läsa ”Det är viktigt att ha en praktisk syn 
på tillämpningen av direktivet så att intressenternas skyldigheter uppfylls och arbetsmiljön säkerställs utan att onödiga bördor läggs på 
intressenterna. Vid läsningen av det här kapitlet bör detta beaktas, särskilt av dem som är delaktiga i små projekt.”  
 
Direktivet ställer krav på samordnare för arbetsmiljö för byggarbetsplatser med mer än en entreprenör. Arbetsmiljöverket (och 
Arbetsmiljölagen) ställer motsvarande krav för alla byggarbetsplatser. Detta gör att guiden till direktivet i grunden är skriven för dessa 
kanske något större projekt med fler än en entreprenör. Vi menar att det därmed inte är lämpligt att göra vägledningen till föreskrift rakt 
av. Det svenska regelverket måste bli mer flexibelt så att det passar alla typer av byggnads- och anläggningsarbete, allt från det lilla 
byggarbetet på några timmar med kanske ingen eller endast en entreprenör till det stora på flera år med kanske hundra entreprenörer.  
 
 
Möjlighet till olika kravnivåer  
Föreslagna föreskrifter är skrivna för i första hand stora byggprojekt. Regelverket är komplicerat att ta sig an för mindre byggherrar på 
fasta arbetsställen. Det är ofta svårt för en liten arbetsgivare som kanske en eller två gånger i verksamhetens historia beställer ett litet bygg- 
eller anläggningsarbete att sätta sig in i regelverket och känna sig trygg i att man gjort det som krävs. För att komma till rätta med detta 
måste Arbetsmiljöverket våga se på byggnads- och anläggningsarbete som många olika typer av arbeten/projekt där krav måste ställas 
olika beroende på t ex storlek på projekt. Om inte Arbetsmiljöverket gör detta är risken överhängande att regelverket inte kommer att 
följas av en stor del av dem som reglerna är till för på grund av att det är för krångligt. De krav och åtgärder som föreslås i föreskrifterna 
står inte i proportion till riskerna vid vissa mindre byggarbeten. Möjlighet till olika kravnivåer bör införas. 
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Generella kommentarer 

På flera ställen i föreskrifterna skriver Arbetsmiljöverket att omfattningen av arbetsmiljöarbetet ska motsvara byggprojektets storlek, 
komplexitet och risknivå. Vad betyder detta? Det måste vara tydligt så att till exempel arbetsgivare på fasta arbetsställen som blir 
byggherre för ett mindre byggarbete inte behöver gissa sig till vilken nivå arbetsmiljöarbetet ska hålla.  
 
På fasta arbetsställen inom t ex industrin finns en vana av att arbeta med samordningsansvar då fler arbetsgivare utför arbetet på samma 
arbetsställe. Varje arbetsgivare ansvarar för sina arbetsmiljörisker och gemensamma risker samordnas av den som råder över arbetsstället. 
Arbetsmiljöverket borde utnyttja vanan och kunskaperna om detta även när det kommer till mindre byggarbeten på fasta arbetsställen. 
Med föreslagna föreskrifter skapas parallella arbetsmiljöorganisationer där ansvaret riskerar att bli otydligt.  
 
Otydlighet 
I föreskrifterna (häfte 1.2) nämns knappast arbetsgivaren över huvud taget. Däremot ges de ett ansvar i föreskrifterna i häfte 3.1 kap 5. 
Kopplingen mellan häfte 1.2 och häfte 3.1 kap 5 är otydlig. Förhållandet och samspelet mellan arbetsgivare, byggherre och Bas blir 
otydligt. Ansvar tilldelas i båda häftena utan att förhållandena mellan ansvaren klargörs. Om alla görs ansvariga är risken stor att ingen 
tar ansvar. Förhållandet mellan ansvarsreglerna i häfte 1.2 och 3.1 behöver förtydligas.  
 
Korshänvisningar 
Det korshänvisas genomgående i de föreslagna föreskrifterna. Detta gör föreskrifterna svåra att läsa. Det är dessutom lätt att missa 
skrivningar om specifika områden då de tas upp på flera ställen. I större utsträckning bör Arbetsmiljöverket sträva efter att samla 
skrivningar under samma rubrik så att läsaren slipper hoppa mellan kapitel. Till exempel gäller detta skrivningar om aktörernas uppgifter, 
arbetsmiljöplanen, arbetsmiljödokumentationen med mera. 
 
Behov av vägledning 
Som föreskriftsförslaget är utformat finns ett stort behov av förtydliganden och vägledning för byggprojekt av olika storlek, komplexitet 
och risknivå och som också förtydligar kraven för byggarbeten på fasta arbetsställen. 
 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 1 4§ Till definitionen av arbetsberedning bör ”eller hanteras” 
läggas till och avsluta meningen. Det är inte säkert att alla 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

risker kan undanröjas. Riskerna ska hanteras så att de inte 
orsakar ohälsa eller olycksfall. 
 

Kap 2  Arbetsmiljöverket måste vara tydliga med att det kan 
förväntas olika mycket av en byggherre beroende på 
byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.  
 
På flera ställen i konsekvensutredningen när 
Arbetsmiljöverket har beräknat kostnader för bestämmelser 
uttrycker man sig som att en stor del av små byggprojekt 
kan räknas bort på grund av att de ”uppskattas utföras av 
en enda entreprenör som också är byggherrens 
ställföreträdare och Bas-U”. I konsekvensutredningen 
skriver alltså AV att det finns byggprojekt som inte berörs 
då de är så små. Detta måste framgå mycket tydligare i 
föreskrifterna.  
 
I 2 § skriver AV att omfattningen av byggherrens 
arbetsmiljöarbete ska motsvara byggprojektets storlek, 
komplexitet och risknivå. Även i 9 § har AV flaggat för att 
beroende på byggprojektets storlek, komplexitet och 
risknivå kan krav på utbildning, kompetens och erfarenhet 
variera. 
 

Till flera paragrafer i kapitlet antingen lägga till 
frasen ”med hänsyn till byggprojektets storlek, 
komplexitet och risknivå” eller tydligt beskriva att 
beroende på storlek på byggprojektet kan åtgärderna 
se olika ut för att uppfylla kravet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Den här mer praktiska tillämpningen måste framgå i 
fler paragrafer och också förtydligas och 
exemplifieras.  

Kap 2 2§ Se ovan om alltför otydliga och vida begrepp. Vad betyder 
“metoder”? Är det att jämföra med rutiner eller arbetssätt 
eller vad? 

Även om här hänvisas till 8 kap 2§ behövs det ändå 
vägledning och exempel på metoder. Någon typ av 
projektplan är kanske tanken?  
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 2 3§ Se ovan om alltför otydliga och vida begrepp. Vad innebär 
“mål för arbetsmiljöarbetet”? I samma paragraf anges att 
målen ska dokumenteras i AMP.  

Vägledning och exempel krävs. 

Kap 2 4§ Se ovan om alltför otydliga och vida begrepp. Vad innebär 
“rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska ledas”? 

Vägledning och exempel krävs. 

Kap 2  5§ Se ovan om alltför otydliga och vida begrepp. Vad innebär 
“realistisk tidplan” och “god framförhållning”? 

Vägledning och exempel krävs. 

Kap 2  (9§) 
10§ 

Det viktigaste är att BAS-P/U har tillräcklig kompetens, dvs 
förmåga att kunna tillämpa och använda kunskaper som 
erhållits genom utbildning i det praktiska arbetet. Därför 
bör vi i första hand se till att verifiera just kompetensen och 
inte just en viss utbildning. Därför skulle vi vilja justera 
Allmänna rådet till denna paragraf för att trycka på detta. I 
Allmänna rådet står idag: 
Allmänna råd 
Kvalifikationerna kan styrkas genom intyg över genomgången 
utbildning, och genom intyg från tidigare eller nuvarande 
arbetsgivare när det gäller kompetens och erfarenhet. 

Vi skulle vilja ändra det till: 
Kvalifikationerna kan styrkas genom intyg från 
validerad kompetens, genomgången utbildning eller 
genom beskrivning av erfarenheter från tidigare eller 
nuvarande arbetsgivare. 

Kap 2 11§ Se ovan om alltför otydliga och vida begrepp. Vad innebär 
att avsätta “tillräckligt med tid och personal”? 

Vägledning och exempel krävs. 

Kap 2  14§p3 Se ovan om alltför otydliga och vida begrepp. Vägledning och exempel krävs. 
Kap 2 15-17§§ Om byggarbetet sker på fast arbetsställe där verksamhet 

bedrivs under byggarbetet bör AV här ta upp 
samordningsansvarigs ansvar att ta initiativ till samråd med 
BAS-U på arbetsstället. 

 

Kap 2 18§ I konsekvensutredningen till 18 § står det att denna 
bestämmelse sällan är aktuell för små byggprojekt. Det bör 
framgå av paragrafen eller de allmänna råden.  
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 2 19§ Bra tanke och i linje med att byggherren utser andra 
ansvariga att utföra uppgifter. Men vad exakt innebär detta? 
Hur kommer byggherre och Bas-P överens om detta? Avtal? 
Är det byggherrens ansvar som överlåts eller är det 
uppgifter? Vilka av byggherrens ansvar eller uppgifter kan 
läggas på Bas-P utan att det krävs självständighet som för en 
överlåtelse av arbetsmiljöansvaret enligt 3 kap 7c§ AML. 
Det krävs tydliggöranden.  
 
I råden till dagens 11 § står det att byggherren kan uppdra 
till Bas-P att bevaka alla arbetsmiljöfrågor i planerings och 
projekteringsfasen. Var framgår detta i de nya 
föreskrifterna? Vad innebär detta med allt det utökade 
ansvar som byggherren fått med de nya föreskrifterna. Kan 
byggherren lägga detta på Bas-P utan att det handlar om en 
överlåtelse enligt ovan? 

 

Kap 2 20§ Generellt bra med krav på kontroll och uppföljning från 
byggherrens sida. 
Men i p 1 står att Bas-P/U ska ha de “förutsättningar” som 
behövs för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Vad 
menas med det? Detta är en kritisk fråga eftersom just 
förutsättningar i form av tid, område, pengar, mandat etc 
saknas för framförallt Bas-U. 

Vägledning krävs. 

Kap 2 21§ Bra att det anges i föreskrifterna att BAS-P/U ska kunna 
vända sig till byggherren för att få stöd när andra på 
arbetsplatsen inte följer BAS:s regler. 

 

Kap 3  1§ och 3§ Se ovan om de alltför otydliga och vida begreppen “metoder 
och rutiner”. 

Vägledning och exempel krävs. 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 3 1§ Återigen denna formulering som är bra och nödvändig men 
svår att tolka. Vad betyder ”Omfattningen av Bas-P:s 
arbetsmiljöarbetet ska motsvara byggprojektets storlek, 
komplexitet och risknivå.”?  

Exempel och vägledning behövs för mindre 
byggprojekt. 

Kap 3 3§ Beskriver en verklighet för större byggprojekt. I allmänna 
råden skrivs det om projekteringsmöten. Vid mindre 
byggarbeten förekommer kanske inte ens några 
projekteringsmöten.  

Se ovan. 

Kap 3 5§ Vad innebär det att ”delta i att leda”? Vem leder och är 
ansvarig för att leda? Otydligt! 
 

 

Kap 3 6§ Vad gäller istället för mindre byggprojekt där det inte finns 
flera projektörer. 

Vägledning för små byggprojekt krävs. 

Kap 3 8§ Kravet är väldigt otydligt. Vad är det för rutiner en 
projektör ska ha för att förebygga risker i byggskedet? 
Projektören kommer kanske inte att vara involverad i 
byggskedet så vad ska den ha för rutiner? Hur ska dessa 
hanteras av dem som är aktiva under utförande fasen? Och 
hur ska Bas-P följa upp att dessa tillämpas i praktiken? Är 
det när bygget kommer igång? Ställer AV krav på att 
projektörerna ska ta fram rutiner för hur arbetsmiljöarbetet 
ska bedrivas på byggarbetsplatsen? Detta är väldigt 
teoretiskt skrivet. Hur ska det fungera i praktiken? Detta 
måste förklaras och exemplifieras i en vägledning. 

Vägledning krävs. 

Kap 3 11§ Bas-P bör väl föra upp risker som inte kan åtgärdas i 
arbetsmiljöplanen. Det borde vara viktigare att föra vidare 
dessa till Bas-U än till byggherren. I och med att riskerna 
förs upp i arbetsmiljöplanen får både byggherre och Bas-U 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

kännedom om dem. Som skrivningarna ser ut nu verkar det 
bli dubbelarbete och dubbelreglering.  

Kap 4 1§ och 3§ Se ovan om de otydliga begreppen “metoder” och “rutiner”.  Vägledning och exempel krävs. 
    
Kap 4 7§ p 2 Vad innebär Bas-U:s förväntningar på arbetsmiljöarbetet? Exempel krävs. 
Kap 4 9§ 2 st Bra att det införs krav på beteenden i ordnings- och 

skyddsreglerna.  
 
Formuleringen “Reglerna ska även ange vilka beteenden 
som inte accepteras i byggprojektet” är dock väldigt oklar 
och gränslös. Det går omöjligt att räkna upp alla beteenden 
som inte accepteras. Se förslag på motsvarande sida. 

Mer precis formulering krävs av “Reglerna ska även 
ange vilka beteenden som inte accepteras i 
byggprojektet”. 
Ett förslag är “Reglerna ska även ange några av de 
beteenden som inte accepteras i byggprojektet, t ex 
kränkningar, trakasserier, mobbning etc”. 

Kap 4 12§ Klartecken för start av arbeten; detta är en av de största 
nyheterna i de nya reglerna för det direkta 
arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats.  

Vägledning krävs. 

Kap 4 15§ Krav på introduktion av alla på en arbetsplats är bra. 
Direktivet säger dock inte att detta är en uppgift för Bas-U. 
Men hur vill AV vid sina inspektioner att Bas-U ska 
“bevisa” detta? Räcker det med muntlig redovisning? 

 

Kap 4 17§ I häfte 3.1 5 Kap skriver Arbetsmiljöverket att 
”Arbetsgivaren och andra ansvariga” ska se till att t ex 
arbetet utförs under tillsyn av en kompetent person. I 17 § 
står det att det är Bas-U som ska se till att det finns en 
kompetent person som leder arbetet. Hur fördelas ansvaret 
mellan arbetsgivare och Bas-U i detta avseende? Det måste 
framgå tydligt vem som är huvudansvarig. 

 

Kap 4  21§ Bas-U ska organisera kontroller. Hur ofta måste dessa 
kontroller göras? 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 6 2§, 4§ Se som tidigare ovan; begreppen “metoder” och “rutiner” är 
alltför vaga och diffusa och svåra för de olika målgrupperna 
att veta när kraven är uppfyllda.  

Vägledning och exempel krävs!  

    
Kap 8 1§ I paragrafen står det att kapitlet gäller vid tillverkning av 

monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Det bör 
framgå av kapitlets rubrik. 

 

Kap 8 2§ Se ovan, begreppet “metoder” är alltför diffust och vagt. Vägledning och exempel krävs! 
 

Kap 11  När det gäller kraven kring arbetsmiljöplanen i Kap 11 
återfinns dessa krav i flera andra kapitel. En del krav är 
dessutom lika. För tydlighetens skull borde kanske allt 
samlas under en rubrik 
 

 

Kap 11 4§ En AMP ska kunna visas upp “direkt” vid en inspektion. Se 
ovan om att det rimligtvis borde fortsätta vara den praktiska 
tillämpningen från AV:s sida om respit på ett dygn att 
kunna skicka in planen till AV. 

 

Kap 11 7§, 10-
12§§, 14-
15§§ 

Många helt nya och omfattande regler har införts vad gäller 
innehållet och utformningen av en arbetsmiljöplan. Och 
flera av dessa nya regler är återigen diffusa och vaga. 
Samtidigt står det väldigt lite i de allmänna råden till 
reglerna. Här behövs mer vägledning. 

Det är angeläget och nödvändigt att AV tar fram en 
särskild handbok eller vägledning eller mall för en 
arbetsmiljöplans innehåll och utformning, precis som 
för Förhandsanmälan.  
 

Kap 11 14-15§§ 
 
 

Nya regler om generell arbetsmiljöplan. Bra att specifika 
regler införts om denna möjlighet till att upprätta en 
generell AMP vilket har varit efterfrågat länge, särskilt vid 
kortare återkommande servicejobb, t ex i ett ramavtal. 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 11 16§ 1st Begreppet “strukturerat sätt” är alldeles för diffust. Vad 
menas? Här behövs vägledning.  
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Tabell 6: Produktregler för stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (1.3) 
Generella kommentarer 

De delar som berör arbetskorgar bör flyttas från detta häfte och istället placeras, som det var förut, tillsammans med de delar av 
föreskrifterna som berör tillfälliga personlyft.  
  

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 
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Tabell 7: Produktregler för maskiner (1.4) 
Generella kommentarer 

Bra med hänvisning till ett gemensamt vägledningsdokument den sk. “Blue guide”. Arbetsmiljöverket bör dock även fortsättningsvis 
ha utökad information och vägledning på området på myndighetens hemsida. Vägledningsdokumentet har inte översatts på många år. 
Det måste till en ny översättning av direktivets guide och hållas tillgänglig på myndighetens hemsida. 
 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Bilaga 1    

 4 Definitionen av ”anmält organ” bör finnas med i 
föreskrifterna, då den används frikostigt i bilagorna till 
föreskrifterna.  
 

Anmält organ: tredjepartsorgan etablerat på en 
medlemsstats territorium och utsett av 
medlemsstaten att ombesörja bedömning av 
överensstämmelse. (AFS 2011:1) 
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Tabell 8: Produktregler för tryckbärande anordningar (1.5) 
Generella kommentarer 

 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 
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Tabell 9: Produktregler för enkla tryckkärl (1.6) 
Generella kommentarer 

 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 
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Tabell 10: Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (1.7) 
Generella kommentarer 

 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 
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Tabell 11: Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg, avsedda för bärbara handhållna röjsågar (1.8) 
Generella kommentarer 

 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 
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Tabell 12: Vanliga risker i arbetsmiljön (2.1) 
Generella kommentarer 

 
Kapitel 2 Belastningsergonomi  
Belastningsergonomiföreskrifternas AFS 2012:2 allmänna råd försvinner i stor utsträckning. Innehållet i de allmänna råden och de 
modeller som är kopplade till dessa är värdefulla och måste fortsatt finnas lättillgängliga för arbetsgivare. Utan detta stöd är föreskrifterna 
obegripliga.  

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 2  Belastningsergonomi  
2  8  Rubriken har ändrats till Repetitivt, starkt styrt eller 

bundet arbete -men starkt styrt och bundet förklaras ej i 
definitioner. De allmänna råden som förklarade 
begreppen har utgått.  

Det finns behov att förklara begreppen repetitivt, 
starkt styrt och bundet och variation i 
vägledningsmaterial.  

2  10  Det bör mer utförligt beskrivas vad som menas med 
handintensivt arbete och tydligt beskrivas när det kan bli 
aktuellt med medicinska kontroller. Så som det är skrivet 
nu i detta kapitel är det otydligt och ger utrymme för 
spekulationer och tolkningar  
  
  
  
  
  

Lägg till ett allmänt råd: Riskfaktorer som ska 
beaktas vid bedömningen om ett arbete är 
handintensivt som kan kräva medicinska 
kontroller.  
a) hur snabba de ihållande handledsrörelserna mot 
ledens ytterlägen är (rörelsehastighet),  
b) hur mycket kraft som krävs (ansträngning), och   
c) om sådant arbete pågår under minst fyra timmar 
under arbetsdagen  
    

Kap 8  Skydd mot skada genom fall  
Kap 8 1§ Det står inte att föreskriften gäller fall av person.  Kan eventuellt klargöras i 3§ Definitioner  
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 9  Skydd mot skada genom ras  

9  Detta kapitel är mycket tydligare skrivet än kap 8.  

Kap 
10 

 Övergripande bestämmelser för kemiska 
riskkällor 

 

10 1 Andra stycket är komplicerat skrivet. De två negationerna 
gör att man måste läsa flera gånger och det är ändå svårt 
att förstå. Är lättare skrivet i dagens föreskrifter.  

Ändra tillbaka till som det är skrivet idag.  

12 
kap 

 Kompletterande bestämmelser för vissa 
riskfyllda arbeten i kombination med 
kemiska riskkällor 

 

12  10 Begreppet "heta arbeten” är tveksamt att använda i detta 
sammanhang. Begreppet är starkt förknippat med 
utbildning och försäkring.  

 

13 
kap 

 Kompletterande bestämmelser för vissa 
kemiska riskkällor 

 

13 Bly-
batterier 

I de föreslagna föreskrifterna har AV tagit bort krav på 
skydd för stänk som skyddsglasögon och skyddsvisir. Vi 
antar att man tänker att detta regleras av de 
riskbedömningar som ska göras enligt 10 kap och att 
arbetsgivaren i riskbedömningen ska komma fram till att 
detta behövs. Det blir dock inte lika tydligt som idag.  
Detta, att otydligheten ökar, innebär att tydligare 
vägledning behövs.  
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Tabell 13: Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning (2.2) 
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Generella kommentarer 
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En tydligare kapitelindelning / rubricering önskas 
 
Vikten av bra stödmaterial 
 Reglerna om bildskärmsarbete är gamla, och ses inte över i detta förslag. Vi vill påpeka att de “Frågor och svar” som idag finns på AV:s 
hemsida är viktiga för förståelsen och användningen av reglerna, både i nuvarande form och i det förslag som finns i kapitel 3. “Frågor och 
svar” måste finnas kvar. 
 
De allmänna råden innehåller bra information och illustrationer som bör finnas tillgängliga även fortsättningsvis. Hemsida/vägledningar, 
det är närmast omöjligt att uttala sig om den föreskriftstext som föreslås utan att känna till vad som sker med kompletterande information. 
 
Kapitel 3 Användning av bildskärmar 
Synpunkter om förtydliganden i 2 och 11 §§. 
 
Kapitel 9, 10, 12 och 13 - Övergångsregler  
Förslaget innehåller inga övergångsregler. Detta behöver finnas för att kontrollintyg utfärdade för gasflaskor (kap 9.), Trycksatta 
anordningar (Kap. 10), personlyft (Kap 12), och lyftanordningar (Kap 13) ska gå att använda efter det datum som de nya föreskrifterna 
träder i kraft.  
 
Det saknas även övergångsregler för nya krav såsom nya kravet i 9 kap. 36 § om att förteckningen över trycksatta anordningar ska 
innehålla tillverkningsnummer.  
 
Arbetsmiljöverket behöver gå igenom alla nya detaljkrav och bestämma tidpunkten då de ska träda i kraft. 
 
Kapitel 14 Användning av pressar och gradsaxar 
Råd och kommentarer – vart tar de vägen under tiden innan vägledning skrivs? I denna föreskrift behövs samtliga råd och allmänna 
kommentarer då föreskriften är komplex. Även bilaga A behövs under råd/kommentarer (som är exkluderad) med “Översikt över 
märkning, produktions-, skydds-, manöver- och körsätt i de olika presskategorierna". Arbetsmiljöverket behöver säkerställa att de råd och 
kommentarer som behövs för förståelse av komplexa föreskrifter behålls. 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

1 kap  Allmänna bestämmelser  
1  1 Paragrafen inleds med ”Föreskrifterna i detta kapitel…” Ska 

det verkligen vara ”i detta kapitel”. Är det inte snarare i 
denna del, del 2.2.  
I 2 § skriver AV t ex ”I dessa föreskrifter finns bestämmelser 
med preciserade krav… ” Då menar väl AV föreskrifterna i 
del 2.2.  

 

Kap 1 1§ Felstavning: ”Dessa föreskrifter finns även för att förbygga 
risk för ohälsa och olyckor vid val och användning av 
personlig skyddsutrustning.”. 

”Dessa föreskrifter finns även för att förebygga risk 
för ohälsa och olyckor vid val och användning av 
personlig skyddsutrustning.”. 

    

2 kap   Användning av arbetsutrustning  
2 2 Bra tillägg med vem föreskriften riktar sig till. Tydligt 

formulerat och bra förtydligande med den som hyr in 
arbetskraft eller driver yrkesmässig verksamhet utan 
anställd gemensamt eller gemensamt med familjemedlem. 
 
Kan sista stycket preciseras ytterligare? Lite svårt att förstå 
vad som avses med sista meningen: 
 
”Av 1 och 3 kap. arbetsmiljölagen följer att föreskrifterna i 
detta kapitel under vissa omständigheter kan medföra 
skyldigheter även för andra än arbetsgivaren. Det som sägs 
i detta kapitel gäller då även dem.” 

 

3 kap  Användning av bildskärmar  
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

3  2 § Icke permanent användning av mobil utrustning faller 
bort. Kan bli svårt att bedöma vad “kortvarig användning” 
är, och därmed svårt att säga när föreskrifterna gäller.  

 

Kap 9  Trycksatta anordningar  
9  6 AV har öppnat för att en rutin för fortlöpande tillsyn kan 

omfatta en eller flera trycksatta anordningar. Detsamma bör 
gälla riskbedömningarna. En rutin för riskbedömning kan 
gälla för flera trycksatta anordningar. Det måste framgå i 
föreskrifterna att ett kluster av anordningar kan 
riskbedömas ihop. 

 

9 9 Föreslagen ändring innebär att det saknas en definition av 
begreppet fortlöpande tillsyn. 
 
Den borttagna texten var den definition som gällt för 
fortlöpande tillsyn sedan AFS 1990:15 beslutades. Då AFS 
2017: 3 togs fram infördes vissa definitioner i text för att få 
färre definitioner. 

Definitionen av fortlöpande tillsyn bör inte ändras 
 
Se nedan definition i upphävda föreskrifter AFS 
2002:1 Användning av trycksatta anordningar 
 
Fortlöpande tillsyn: 
Regelbunden tillsyn av anordning med tillhörande 
säkerhetsutrustning i syfte att förvissa sig om att 
säkerheten är betryggande. 

Kap 
11 

 Användning av lyftanordningar och 
lyftredskap 

 

    
11 6 § 

 
Sista meningen i andra stycket anger inte vad en person 
som utsetts som ansvarig för planering och genomförande 
ska ansvara för. 

Avsluta meningen med: 
av lyftoperationen eller 
av detta arbete 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

11 21-25 §§ Återinför rubrikerna till paragraferna på det sätt som finns i 
nuvarande föreskrifter. Det gör det lättare att läsa och gör 
föreskrifterna tydligare.  

 

11 
 

28, 31 och 
32 §§ 

Delar av allmänna rådet till 28 är borttaget samt allmänna 
råden till 31-32 §§. Dessa bör återinföras.  
 

 
 

Kap 
12 

 Krav vid tillfälliga personlyft med kranar 
eller truckar som inte är konstruerade för 
personlyft 

 

12 
 

5 Det är inte bra att delarna om arbetskorgar med mera är 
flyttade till andra delar av den nya regelmassan. Bör vara 
kvar som tidigare. 
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Tabell 14: Utformning av arbetsplatser (2.3) 
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Generella kommentarer 



 

41 
 

Generella kommentarer 
 
Kapitel 5 Klimat och installationer 
 
Uteluft 4 § och remissen med dnr 2014/116773 (2019-03-15) förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning 
Vi anser att AV hanterade 1000 ppm-kravet i remissen dnr 2014/116773 på ett mycket besynnerligt sätt. 
I denna remiss finns nu möjlighet att återinföra 1000 ppm-kravet. Koldioxidhalt är ett mått på luftkvalitet. Inte CO2-gasen i sig men som 
en lättmätt indikator på lukt och "dålig luft" mm som inte går att mäta på annat sätt. 
 
Dnr 2014/116773 

 
 
Se nedan utdrag ur remissen dnr 2014/116773: 
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Generella kommentarer 

 
Ventilation 3 § 
Kontroll av luftutbyteseffektiviteten enligt Nordtestmetod NT VVS 047 är en metod som är tämligen tidskrävande och erfordrar hög grad 
av expertkunnande. Ett alternativ som bör övervägas är Nordtestmetod NT VVS 114. Boverkets BBR nämner även det lokala 
ventilationsindexet är minst 90% vid användande av Nordtestmetod NT VVS 114. 
  
Allmänna rådet bör kompletteras med ventilationsindexet. 
 
BBR: 

 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

Kap 5  Klimat och installationer  
5 
 

3 
Ventilation 

Kontroll av luftutbyteseffektiviteten enligt Nordtestmetod 
NT VVS 047 är en metod som är tämligen tidskrävande och 
erfordrar hög grad av expertkunnande. Ett alternativ som 
bör övervägas är Nordtestmetod NT VVS 114. Boverkets 

Allmänna råd: 
Luftutbyteseffektiviteten bör vara minst 40 procent 
eller det lokala ventilationsindexet ska vara minst 
90 procent. 



 

47 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

BBR nämner även det lokala ventilationsindexet är minst 
90% vid användande av Nordtestmetod NT VVS 114. 
 
Allmänna rådet bör kompletteras med ventilationsindexet. 
 

Kontroll av luftutbyteseffektiviteten kan ske med 
hjälp av spårgas. 

5 
 

4 
Uteluft 

Koldioxidhalt är ett mått på luftkvalitet. Inte CO2-gasen i 
sig men som en lättmätt indikator på lukt och "dålig luft" 
mm som inte går att mäta på annat sätt. 
Förutom krav att arbetsplatser inomhus ska, under den tid 
som arbete pågår, normalt kunna förses med 
1. minst 7 liter uteluft per sekund och person, och 
2. med ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund och m² 
golvyta.  
 
så ska 1000 ppm-kravet återinföras. Det är också 
högaktuellt i dessa pandemitider.  

Arbetsplatser inomhus ska, under den tid som arbete 
pågår, normalt kunna förses med 
1. minst 7 liter uteluft per sekund och person, och 
2. med ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund och 
m² golvyta. 
I lokaler, där luftföroreningar huvudsakligen 
uppstår genom personbelastning, ska 
luftutbyteseffektiviteten, vid detta flöde vara sådan 
att koldioxidhalten är lägre än 1 000 ppm 
(miljondelar). 
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Tabell 15: Specifika risker vid vissa typer av arbeten (3.1) 
Generella kommentarer 

Generellt räcker det att beskriva till vem föreskrifterna riktar sig till i en ingress till häftet och ange om annat gäller i anslutning till varje 
kapitel om så behövs.  
 
Till kapitel 2 
Bra att rubrikerna behålls i kapitlet. Det gör föreskriftstexten mer överblickbara. 
 
Generellt kring 5 kap   
Föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete innehåller fortfarande delar som bidrar till dubbelreglering, tex arbete med risk för 
fall, arbete i slutet utrymme och lyftoperationer. Föreskrifterna bör endera omfatta/hänvisa till allt som krävs avseende arbetsmiljöarbetet 
på en bygg- och anläggningsarbetsplats eller enbart ta upp de specifika, särpräglade kraven i byggverksamheten med dess komplexitet. Vi 
bedömer att detta inte har förändrats eller förtydligats i och med förslaget.  
För bygg- och anläggningsarbeten uppnås tyvärr inte önskad klarhet avseende ansvarsfrågan. Begreppet ”andra ansvariga” är nytt men 
detta bidrar inte till klarhet i gränsdragningen mellan de olika aktörernas ansvar.  
Förtydliga och beskriv uppdrag/kompetens etcetera avseende de som benämns ”kompetent person” i föreskriftstexterna, görs på flera 
ställen. Samlas gärna detta på ett och samma ställe. 
Det kan vara svårt för arbetsgivare att se helheten och veta vad som gäller när hänvisningar till andra häften med mer specifika krav 
saknas. Exempelvis i 4 kap 28 § Radon, saknas hänvisning till gränsvärden och krav på medicinska kontroller som finns i häften 3.2 och 
3.3. 
Därför behöver Arbetsmiljöverket se över kraven i denna föreskrift med hänsyn till ovannämnda exempel. 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

2 kap  Asbest  
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

2   
 

12 §  Ange att punkterna 1-5 ska ingå i anmälan tidigt i paragraftexten. 
 
Texten kan även med fördel delas upp i flera stycken vilket skulle 
göra paragrafen mer lättläst. 

Se skrivningarna i nuvarande föreskrifter där det 
refereras till punkterna 1-5 i själva paragraftexten. 
Det blir tydligare trots att det är en upprepning. 

5 kap  Byggnads- och anläggningsarbete  

5 kap 8§ Bra omformulering; ”den som driver verksamhet på det gemensamma 
arbetsstället” har ändrats till ”arbetsgivaren ska medverka till ” att god 
ordning råder på byggarbetsplatsen.  

 

5 kap 9§ ”Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagarna har förstått”. 
Exempel eller råd på hur man ska göra detta vore önskvärt för att 
tydliggöra vad som är tillräckligt för att förvissa sig om att 
arbetstagare förstått. 

Lägg till exempel. 

5 kap 11§ - 19§ Exempel på när ”andra ansvariga” är otydligt.  
 

Tydliggör ansvarsfördelningen. 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

5 kap 19§ I nuvarande text avseende förbindelseleder inne på 
byggarbetsplatsen står att arbetsgivare och andra ansvariga ska 
utforma förbindelseleder som är avsedda för motorfordon med 
hänsyn till trafiksäkerheten.  
 
Begreppet ”trafiksäkerhet” används för tredje man utanför 
grindarna. Använd istället ”personal”. Jämför med Trafikverkets 
riktlinjer.  
 

Byt ut begrepp. 

5 kap 39§ Att dörrar och portar utmed utrymningsvägar skall markeras på 
lämpligt sätt har tagits bort. 

Lägg tillbaka detta i paragrafen. 

    

    

5 kap 84§ Krav på att eventuella funktionsfel hos anläggningen indikeras av 
ett kontrollsystem har tagits bort. Har detta krav flyttats eller 
utgått?  

Tydliggör var krav finns. 

9  Kylda Livsmedelslokaler  
9 
 

Kapitel 
namn 

Kapitelnamn bör ändras ifrån “Kylda Livsmedelslokaler”. 
Denna del handlar om arbetet och inte lokalerna i sig och det bör 
framgå. 

Förslag på kapitelnamn “Arbete i kylda 
livsmedelslokaler” 
 

14 
kap 

 Smältning och gjutning av metall  
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

14  11  I avsnittet Ventilation och luftkvalitet i nu gällande 
föreskrifter så står att om det föreligger risk för exponering av 
ämnen som finns i gränsvärdesföreskrifter skall 
exponeringsförhållandena klarläggas genom mätning.   
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Tabell 16: Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (3.2) 
Generella kommentarer 

Dagens föreskrifter är en av de föreskrifter som har utförliga råd, i detta fall om till exempel mätning. Dessa behöver finnas kvar i någon 
form av vägledning.  
 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

  Flera av de andra häftena inleds med en skrivning om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Dock inte detta häfte. 
Varför? Om t ex häfte 3.3 om medicinska kontroller och 
hälsoundersökningar inleds med det borde väl även detta 
häfte göra det.   

 

 3 § I sista meningen saknas ett ”i”. (i luften)  

    

    

    

 



 

53 
 

Tabell 17: Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet (3.3) 
Generella kommentarer 

I häftet används begreppen kemiska produkter, kemiska ämnen och kemiska riskkällor. Det är bara begreppet kemiska ämnen som är 
definierat i föreskrifterna. Detta gäller även bilagorna till föreskrifterna. Här behövs en översyn och likriktning genom dessa och 
angränsande föreskrifter, exempelvis kapitlen som handlar om kemiska risker. 
En struktur som underlättar läsningen av föreskrifterna är om varje kapitel börjar överst på en ny sida.  
Det ger en bättre överblick och struktur för läsaren och det bidrar även till att det blir lättare att hitta i föreskrifterna. 
Nuvarande vägledningar till föreskrifterna om medicinska kontroller behöver även framöver finnas och hållas uppdaterade. 
 
 

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 
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Övriga kommentarer 
Tabell 18: Övrigt 

Fritext 
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