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                                                                            Datum. 2022.10.01                                                                 

Remissvar på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur  

Föreskriftstexter om byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering  
 

Diarienummer 2021/072826 

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  

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är tillverkare, installatörer, 
serviceföretag och återförsäljare. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer. Ventilations-
installationer omsätter cirka 20 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och 
energieffektivt inomhusklimat för alla. 
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Tabeller för kommentarer på föreskriftshäften 

Tabell 3: Grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar – systematiskt arbetsmiljöarbete (1.0) 

Generella kommentarer 

I häfte 1.0 om systematiskt arbetsmiljöarbete finns flera exempel där dagens allmänna råd har gjorts om till föreskriftstext. Det är 
olämpligt. Föreskriftstexten ska hållas kort. Förklaringar och förtydliganden ska finnas i allmänna råd eller vägledning.  

  
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

 

Tabell 4: Grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar – planering och organisering (1.1) 

Generella kommentarer 

Namnet på häftet, Grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar – planering och organisering, är missvisande. ”Planering 
och organisering” kan tas bort. Häftet handlar inte mer om planering och organisering än något av de andra häftena.  

 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

 
  



 

3 
 

Tabell 5: Byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering – grundläggande skyldigheter (1.2) 
 

Generella kommentarer 

Titeln på häftet bör kompletteras. Ändra titeln förslagsvis till Byggarbetsmiljösamordning - planering, projektering och utförande. 

 

Det nya förslaget ger i vissa fall undantag för mindre byggprojekt som kan vara bra. Det är dock fortfarande svårt för en arbetsgivare som 
vid vissa tillfällen finner sig som byggherre för ett mindre byggarbete att hitta och förstå vad som gäller i den situationen.  

 

Ett antal paragrafer i häftet beskriver interaktioner mellan olika funktioner t ex byggherre, Bas-P och Bas-U m fl. Det skulle kanske bli 
tydligare att bryta upp dem i ett eget kapitel eller tydliggöra det i en processbeskrivning, förslagsvis i en kompletterande bilaga eller 
vägledning. Exempel på sådana paragrafer är, 

• Kapitel 2, §§ 24-25 

• Kapitel 3, §§ 18-20 

• Kapitel 4 §§ 23-25 

 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

1 2 § Driften av en byggnad räknas inte som byggnads- eller 
anläggningsarbete. Exempel som räknas upp är rengöring 
av ventilationssystem och byte av filter. Arbetsmiljöverket 
nämner ingenting om injustering av installationssystem. 

 

 

1 4 § Förtydliga betydelsen ”Den som ska se till att 
arbetsmiljösynpunkter beaktas vid projekteringen av en 
monteringsfärdig byggnad eller anläggning när det gäller 
både bygg- och bruksskedet” 

Installationsanläggningar? 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

2 2 § Komplettera med “kunskaper motsvarande arbetenas 
storlek, komplexitet och risknivå” i andra stycket. 

 

Förslag på ny text:  

“Byggherren ska se till att de som utför byggherrens 
arbetsmiljöuppgifter i byggprojektet har kunskaper 
motsvarande arbetenas storlek, komplexitet och 
risknivå.” 

2 4 § Beroende på byggprojekt kan arbetsmiljöplanen vinna på att 
innehålla mål. Men skrivningen att minst en aktivitet ska 
förses med mål passar bättre som allmänt råd eller 
vägledning än som föreskiftstext. 

Gör om stora delar av paragrafen till allmänt råd eller 
vägledning. 

2 5 § Mindre projekt behöver oftast inte lika omfattande rutiner, 
komplettera första stycket med en text som tydliggör det. 

 

Förslag på ny text:  

“Byggherren ska ha rutiner för sitt arbetsmiljöarbete i 
byggprojektet i syfte att förebygga arbetsmiljörisker i 
byggskedet. Rutinerna ska vara motsvarande 
arbetenas storlek, komplexitet och risknivå.” 

2 22 § Byggskedet är definierat som “Den tidsperiod i 
byggprojektet när det praktiska byggnads- eller 
anläggningsarbetet utförs på byggarbetsplatsen.” 

Använd det för att förenkla texten i andra stycket. 

Förslag på ny text till andra stycket: 

“Byggherren ska se till att arbetsmiljöplanen arbetas 
fram enligt bestämmelserna i 11 kap. 3–5 §§, och se 
till att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen när 
byggskedet påbörjas.” 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

3  Det är bra att Arbetsmiljöverket gör undantag för mindre 
projekt med enbart en projektör. Ett byggprojekt kan vara 
allt från att en vägg sätts upp i en lokal till att ett nytt 
sjukhus byggs. Riskerna och samordningen för dessa projekt 
är givetvis mycket olika. Detta måste avspegla sig i 
regelverket. Nu undantas de allra minsta men det finns fler 
byggprojekt som också kan betraktas som mindre där 
regelverket kommer att upplevas som oproportionerligt 
tungt. För dessa krävs tydlig och enkel vägledning.  

 

3 4 § Punkt 1 är onödig. Varför ska man beskriva hur man arbetar 
enligt 8 kapitlet 2 § när det i 2 § står att man ska arbeta 
enligt bestämmelserna i kapitel 8.  

Förslag: stryk punkt 1 i 4 §. 

4 4 § Punkt 1 är onödig. Varför ska man beskriva hur man arbetar 
enligt 8 kapitlet 2 § när det i 2 § står att man ska arbeta 
enligt bestämmelserna i kapitel 8.  

Förslag: stryk punkt 1 i 4 §. 

 

4 8 § Förslagsvis bör denna paragraf också undantas enligt 4 kap 
1 §. ” En entreprenör som också är Bas-U” 

 

För mindre byggprojekt med en entreprenör som också är 
Bas-U är det ofta orimligt och praktiskt ohållbart att 
organisera en gemensam skyddsverksamhet. Det kan t ex 
röra sig om ett fast arbetsställe där ett rum ska målas. I detta 
fall ska varje arbetsgivare ha kontroll på egna och 
gemensamma risker och dessa ska samordnas men att 
organisera en skyddsverksamhet för detta mindre 
byggprojekt är orimligt. 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

4 11 § Förenkla genom att använda det definierade begreppet 
“byggskedet” 

Förslag på ny text:  

“Bas‑U ska se till att det finns personalutrymmen, 
toaletter och duschmöjligheter i den omfattning som 
behövs, så snart byggskedet inleds/påbörjas.” 

4 12 § Bas-U ska ge klartecken till entreprenören innan de för 
påbörja sitt arbete. Hur ser ett sådant klartecken ut? Ska det 
vara skriftligt eller räcker det med ett muntligt klartecken?   

 

Tydliggör hur ett klartecken ser ut, t ex i ett allmänt 
råd.  

4 20 § Punkt 1 är i första hand ett ansvar för respektive 
arbetsgivare/entreprenör och inte primärt för Bas-U. 
Punkten skulle kunna leda till att göra den ansvarige 
arbetsgivaren/entreprenören passiv. 

 

5 3 § Tydligare om 3 § endast handlade om privatpersoner.  

Förslagsvis att första stycket 3 § slogs ihop med 2 §  

 

 

 

 

Förslag på ny 3 §: 

“Om byggherren är en privatperson och 
konsumenttjänstlagen är tillämplig krävs inget 
skriftligt avtal som överlåter byggherrens 
arbetsmiljöansvar, förutsatt att entreprenören 
självständigt ansvarar för hela byggskedet i enlighet 
med 2 §.” 

7 1 § Förtydliga gärna exemplen på monteringsfärdiga 
byggnader och anläggningar. Installationsanläggningar? 

 

11 13 § Allmänna råd 

5. Saknar exempel på rivning av b) hälsofarliga material och 
ämnen. 

Asbest? 
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Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

12  Texten i kapitlet skulle bli betydligt tydligare om 
Arbetsmiljöverket förutom att hänvisa till kapitelnummer 
också skrev ute namnet på kapitlet.  

I de paragrafer i häftet som är förenade med sanktionsavgift 
eller straff bör hänvisning till 12 kap göras. 

I motsvarande kapitel i andra häften är punktlistan 
numrerad.   

1 § Följande bestämmelser utgör föreskrifter enligt 4 
kap 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160): 

- 2 kap. om byggherren 23 § första stycket och 
26 §, 

- 3 kap. om bas-P 17 § första stycket, och 
- 4 kap. om bas-U 28 § första stycket.  

Osv. 
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Tabell 6: Produkter – Stegar, ställningar, och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (1.3) 

Tabell 7: Produkter – Maskiner (1.4) 

Tabell 8: Produkter – Tryckbärande anordningar (1.5) 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

 4 § Definitionerna på flera begrepp skiljer sig åt från 
definitionerna i häfte 2.2 9 kap. För att öka tydligheten bör 
de vara lika.  

Se över definitionerna och jämför dem med 
definitionerna i häfte 2.2 9 kap. Där de kan vara lika 
ökar tydligheten om de också är det.   
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Tabell 12: Vanliga risker i arbetsmiljön (2.1) 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

2 6 § Arbetsgivaren kan inte bestämma en bullerexponering, 
däremot kan arbetsgivaren bedöma en bullerexponering. 

Förslag på ny text:  

Arbetsgivaren ska bedöma bullerexponeringen och, i 
den omfattning som behövs, utföra mätningar för att 
klarlägga om exponeringsvärdena i 4 § tabellerna 1 
och 2 uppnås eller överskrids. 

9 7 § Punkt 3 När vi pratar om gemensamma arbetsställen brukar 
vi säga att det är flera arbetsgivare som utför arbete på 
samma ställe. Skriv arbetsgivare i stället för bolag. 

Skriv arbetsgivare i stället för bolag. 
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Tabell 13: Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (2.2) 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

2 3 § Begreppet arbetsutrustning behöver preciseras 
ytterligare för att bli begripligt vad som avses med en 
arbetsutrustning. Ett förtydligande behövs för att göra 
det lättare att tillämpa reglerna. 

Förtydliga vad som räknas som en anordning, 
redskap eller installation. 

12 Bilaga 11 punkt 
3 

Här anges Arbetarskyddsstyrelsen vilket inte torde vara 
aktuellt längre.  

Stryk Arbetarskyddsstyrelsen. 
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Tabell 14: Utformning av arbetsplatser (2.3) 

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

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

10 Rubrik Kylda Livsmedelslokaler 

Kapitelrubriken bör ändras för samstämmighet med övriga 
kapitel i häftet. Kylda Livsmedelslokaler är ingen typ av 
arbete utan för tankarna till arbetsplatsens utformning. 

Förslag:  

Arbete i kylda livsmedelslokaler 
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Tabell 16: Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (3.2) 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

 6 § I dagens föreskrifter finns ett allmänt råd om en standard 
som beskriver hur mätningar kan genomföras och 
användas. Detta allmänna råd bör fortsatt finnas kvar. Att 
fråga den som mäter om mätningen följer standard blir ett 
sätt för arbetsgivaren att kontrollera kunskapen hos den 
som mäter, se förslag intill samt att det placeras enligt ovan. 

 

Allmänna råd 

Hur mätningar kan genomföras och användas för 
bedömning av exponeringen beskrivs i standarden 
Arbetsplatsluft – Vägledning för bedömning av 
exponering genom inandning av kemiska ämnen för 
jämförelse med gränsvärden och mätstrategi (SS-EN 
689). 
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Tabell 17: Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet  (3.3) 
 

Kommentarer på kapitel och paragrafer 

Kapitel Paragraf Kommentar Eventuellt förslag 

2 5 § Till denna paragrafs sista stycke bör ett allmänt råd skivas 
som förklarar ansvarsfördelningen mellan inhyrare och 
uthyrare vad gäller t ex sanktionsavgifter, anordnande av 
kontroller, tjänstbarhetsintyg mm.  

Lägg till ett allmänt råd till paragrafen som beskriver 
och förklarar ansvarsdelarna för inhyrare och 
uthyrare vad gäller sanktionsavgifter, anordnande av 
kontroller, tjänstbarhetsintyg mm. 

2 7 § Även hälsoundersökning är ett begrepp som används i häfte 
3.3 och det bör därmed definieras. Detta för att förhindra 
sammanblandning med läkarundersökning och medicinska 
kontroller.  

 

 


