Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar för ”Användning av arbetsutrustning”
och ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”
Arbetsmiljöverket har även tillsynsansvar för bl.a. följande föreskrifter:
Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4 – Utdrag
Arbetsmiljöverket föreskriver 1) med stöd av 18 §arbetsmiljöförordningen (1977:11 66)
följande.
1) Jfr. rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares
användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989,
s. 13, Celex 31989L0655), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG (EGT L 195,19.7.2001, s. 46,
Celex 32001L0045).
Anmälan har gjorts enligt Europapalamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18,
Celex 398L0048).

Tillämpningsområde
”1 § Dessa föreskrifter gäller användning av arbetsutrustning i arbetet.”
	
  
Definitioner
”2 § I dessa föreskrifter avses med
Arbetsutrustning Maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet.
Användning av arbetsutrustning
Aktivitet med arbetsutrustning, som start och stopp, nyttjande, transport, montering,
installation, demontering, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll.
Riskområde Område inom arbetsutrustningen eller i dess omgivning, där utrustningen kan
medföra risk för ohälsa eller olycksfall”
Krav på produkter
”7 § Om en arbetsutrustning omfattades av svenska föreskrifter, som överför EG-direktiv till
svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande.
Utrustningen får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information
om användningen som finns i de föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på
marknaden eller togs i drift.”
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_04.pdf
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 - Utdrag
Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)
följande föreskrifter.1)
) Jfr Rådets direktiv 89/391 EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet
(EGT nr L 183, 29.6.1989, s.1)
1

Föreskrifternas tillämpningsområde
”1 § Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in
arbetskraft.”

1

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete
”2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med
att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf
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