Ändrade regler för
personlig skyddsutrustning

Sedan den 21 april 2018 gäller nya EU-förordningen för personlig skyddsutrustning. Rådets
direktiv 89/686/EEG upphävs. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1996:7 om utförande av
personlig skyddsutrustning motsvarar direktivet och upphävs.
Nya förordningen (EG) 2016/425 och direktivet 89/686/EEG gäller parallellt under ett år, men
från och med 21 april 2019 gäller endast den nya förordningens regler.
Arbetsmiljöverket och Konsumentverket är marknadskontrollmyndigheter för personlig
skyddsutrustning för professionellt bruk respektive privat bruk

Vilka ekonomiska aktörer berörs?

Den nya EU-förordningen omfattar alla
ekonomiska aktörer, dvs. tillverkare,
importörer och distributörer av personlig
skyddsutrustning. Det innebär att fler berörs
av EU-förordningen än av direktivet.

I bilaga IX i förordningen ser du vad en EUförsäkran om överensstämmelse för personlig
skyddsutrustning behöver innehålla.

Du som är tillverkare, importör eller
distributör bör läsa igenom vilka krav som
ställs på dig i förordningens text.

Importören är, till skillnad från tidigare,
skyldig att märka produkten med sitt namn
och sina adressuppgifter och bevara en kopia
av EU-försäkran om överensstämmelse i
tio år efter att en utrustning släppts ut på
marknaden.

• tillverkare, artikel 8

Påverkas produktgrupperna?

• importör, artikel 10
• distributör, artikel 11

Försäkran om överenstämmelse

Tillverkaren måste upprätta en ny försäkran
om överensstämmelse enligt förordningen,
det gäller alla produkter (en så kallad
EU-försäkran om överensstämmelse). EUförsäkran eller en webbadress till denna
ska medfölja produkten. Produkten måste
numera också vara märkt med tillverkarens
adressuppgifter.

För några produktgrupper väntar större
förändringar, bland annat hörselskydd och
räddningsvästar, som flyttas från kategori
II till kategori III. Nytt är också att även
utrustning för privatpersoner till skydd mot
hetta, exempelvis ugnsvantar, omfattas av
reglerna.

Övergångsperiod under ett år

Mellan den 21 april 2018 och 20 april 2019
gäller både förordningen och direktivet
parallellt och produkter kan släppas ut på
marknaden enligt direktiv eller förordning.
För många produkter kommer det gå att
använda ett befintligt EG-typkontrollintyg för
att visa överensstämmelse med förordningen,
som längst fram till 21 april 2023. Artikel 47 i
förordningen ger vägledning om det.
Om du som tillverkare är osäker på vad
som gäller för din produkt, kan du rådgöra
med ditt anmälda organ (för kategori II och
III-produkter).

Vägledningsdokument

I samband med att förordningen börjar
tillämpas har den europeiska kommissionen
tagit fram tre vägledningsdokument.
• Vägledningsdokument om övergång från
direktiv 89/686/EEG till förordning (EU)
2016/425, inklusive frågor & svar.
• Vägledningsdokument om genomförandet
av artikel 47.

Arbetsmiljöverkets information

Du hittar mer information om personlig
skyddsutrustning, produktsäkerhet och
marknadskontroll under följande länkar.
• Läs om personlig skyddsutrustning
på av.se/halsa-och-sakerhet/
personlig-skyddsutrustning/
• Läs om marknadskontroll på
av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/
inspektioner-utredningar-och-kontroller/
marknadskontroll-av-farliga-produkter/
• Läs om CE-märkning av personlig
skyddsutrustning på
av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/
publikationer/broschyrer/ce-markningav-personlig-skyddsutrustning-adi469broschyr/

Frågor besvaras av vår svarstjänst
Måndag-fredag 8.00–16.30
Telefonnummer: 010-730 90 00
Eller skicka e-post till
arbetsmiljöverket@av.se

• Vägledningsdokument för tillämpningen av
rådets förordning.
Dokumenten kan du hitta på den europeiska
kommissionen webbsida.
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