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Produktområde Direktiv AV:s föreskrifter Enhet 

Maskiner 2006/42/EG om maskiner 
(MD) 

 

AFS 2008:3, Maskiner RT 

RS 

Personlig 
skyddsutrustning 

89/686/EG om personlig 
skyddsutrustning (PPE) 

 

AFS 1996:7, Personlig 
skyddsutrustning 

RK 

RT 

Enkla tryckkärl 

 

2009/105/EG om enkla 
tryckkärl  (SPVD)  

AFS 1993:41, Enkla 
tryckkärl 

RT 

Tryckbärande 
anordningar 

 

97/23/EG om tryckbärande 
anordningar (PED) 

 

AFS 1999:4, 
Tryckbärande 
anordningar   

RT 

Produkter för 
användning i 
explosionsfarlig 
miljö  

94/9/EG om utrustning och 
säkerhetssystem som är 
avsedda för användning i 
explosionsfarliga 
omgivningar (ATEX) 

 

AFS 1995:5 om 
utrustningar för 
explosionsfarlig miljö 
över icke-elektriska 
utrustningar 

RT 

Produkter inom det 
oharmoniserade 
området 

Produktdirektiv saknas. För 
samtliga produkter gäller 
arbetsmiljölagen (OH) 

AFS 2004:3 Stegar och 
arbetsbockar,  

AFS 1990:12 
Ställningar 

AFS 2005:2 Tillverkning 
av vissa behållare, 
rörledningar och 
anläggningar 

AFS 2006:7 Tillfälliga 
personlyft med kranar 
eller truckar 

AFS 2006:4 
Användning av 
arbetsutrustning 

RS 

RT 

 
 
Av 3 kap. 8 §, AML, framgår att Arbetsmiljöverket kan rikta marknadskontrollåtgärder 
mot: 
 ”Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, 
skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder 
betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, 
avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning”. 
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Marknadskontrollprogram 2016-2018  

Produkt Kommentar Direktiv 2016 2017 2018 

Handhållna 
maskiner  

(K) (EU) 

Utvalda handhållna maskiner 
med hög olycksrisk 
kontrolleras. 

– Insatser mot 
tillverkare/importörer/distribut
örer 

– Information om 
användning/risker. 

– Provning av utvalda 
maskiner 

 

MD X   

Handhållna 
maskiner, 
information om 
deklarerade 
värden.  

(K) (EU) 

Information om gällande 
regler inför kontroll av 
deklarerade värden enligt 
nedan. Tanken är att de som 
senare kontrolleras redan ska 
ha fått information om vilka 
regler som gäller och att de 
då haft möjlighet att åtgärda 
eventuella brister. 
Informationsmaterial kan 
skickas ut som brev samt 
kompletteras med information 
på webben. (EU) 

MD X X  

Handhållna 
maskiners buller 
och vibrationer 

(K) (EU) 

Kontroll av deklarerade 
buller- och vibrationsvärden 
samt kontroll av 
säljstödsmaterial på webben 

MD  X X 

Handhållna 
maskiners buller 
och vibrationer 

(K) (EU) 

Scanna marknaden på 
utvalda maskintyper med 
låga deklarerade 
vibrationsvärden som kan 
misstänkas vara felaktiga. 
Begära in teknisk 
dokumentation. 

 
Vid behov göra provning på ett antal 
maskiner under 2018. 

MD  X X 

Styrsystem Granskning av platsbyggda 
automatiserade anläggningar 
inom tillverkningsindustrin 
(maskinlinjer).  

Nationellt projekt efter 
förstudie 2014-15 

MD X X X 

Motorsågar 

(EU) 

Gemensamt Adco projekt, 
prioriterat av KOM 2015-2018 

MD X X X 
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Billyftar 

(EU) 

Gemensamt Adco projekt, 
prioriterat av KOM 2015-2018 

MD X X X 

Vindkraftverk 

 

Granskning av vindkraftverk 
utifrån ny standard. 

Nationellt projekt efter 
förstudie 2014-15. 

MD X X X 

Fastbränsle- 

anläggningar 

Granskning av kommunala 
fastbränsleanläggningar 

ATEX, 
PPE, 
PED 

X   

Varselkläder  

(K) (EU) 

Granskning av varselkläder 
inklusive provning. Eventuellt 
i samarbete med 
Konsumentverket och andra 
MS. 

PPE X   

Ögonskydd 

(K) (EU) 

Kontroll av ögon- och 
ansiktsskydd, främst skydd 
mot optisk strålning 

PPE X   

Sågningsskydd 

(K) (EU) 

Provning av sågskydd, t.ex. 
sågbyxor. 

 

PPE  X  

Kemskydd, kläder 
och handskar 

(EU) 

Marknadskontroll av 
kemskyddsutrustning, kläder 
och handskar. 

PPE  X  

Kopplingar till 
rörställningar 

Riktat mot tillverkare och 
importörer – inventering 
genom internet och kända 
kanaler, sedan kontakt och 
kontroll. 

 

OH X   

 
(K) = Konsumentprodukt 
(EU)= samarbete inom EU 
 
 
 
    


