
Ansökan om undantag från regeln i 13 § 
arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot 
nattarbete

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud 
mot nattarbete. Vi kan bara behandla ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som 
reglerar dygnsvila och/eller nattarbete. 
 
Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal som reglerar andra frågor än dygnsvila och/eller natt-
arbete måste arbetsgivaren först förhandla med facket om en utökning av avtalet så att det 
omfattar även dygnsvila och/eller nattarbete. Om ett sådant avtal inte kan träffas trots förhand-
lingar, kan man ansöka om dispens från reglerna om dygnsvila och/eller nattarbete hos Arbets-
miljöverket. Ansökan kan också göras om arbetsgivaren helt saknar kollektivavtal. I det senare 
fallet behövs ingen förhandling med facket före ansökan. 
 
Skicka gärna med en bilaga om utrymmet att skriva inte räcker till.

Ansökan gäller

   Dygnsvila    Nattarbete    Båda

En av rutorna nedan måste markeras för att ansökan ska kunna prövas

   Kollektivavtal finns inte

Kollektivavtal finns men det reglerar inte dygnsvila och/eller nattarbete. Förhandling har skett mellan parterna 
i kollektivavtalet, men det har inte gått att komma överens om avvikelser från dygnsvila och/eller nattarbets-
förbudet.

Ange vilket fackförbund ni har kollektivavtal med, eller med vilket förbund ni normalt skulle sluta avtal, om sådant saknas idag

Följande frågor ska besvaras:
Hur många arbetstagare avser ansökan?

Är någon anställd som ansökan gäller under 18 år? Hur gammal är den/de personerna?

Vilka arbetsuppgifter ska de anställda utföra på dagen respektive natten?

Hur ofta och under hur långa sammanhängande perioder ska de anställda arbeta utan avbrott för dygnsvila?



Ansökan om undantag från regeln i 13 § 
arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot 
nattarbete

Eventuella övriga upplysningar till stöd för ansökan.

Uppgifter om sökande arbetsgivare
Namn Organisationsnummer

Adress

Datum Underskrift samt namnförtydligande

Telefon E-post

Ansökan skickas till
Arbetsmiljöverket 
Avdelningen för juridiska frågor 
Box 9082 
171 09 Solna 
 
Fax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Av vilken anledning kan ni inte uppfylla kraven i arbetstidslagen och under hur lång tid beräknar ni behöva dispens?
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