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Sid

Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna, 
e-post: arbetsmiljoverket@av.se eller fax: 08-730 19 67.

Byggarbetsplatsens besöksadress

Datum för anmälan

Typ av projekt

Adress (objekt, gatuadress, postnummer och postadress)

Kommun

Information om byggarbetsplatsen
Planerat datum för byggstart Planerat datum för avslut

Störst antal sysselsatta personer Planerat antal entreprenörer och ensamföretagare

Uppdragstagare för planering och projektering 
enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen
Namn

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktpersonKontaktperson

Tidsperiod för uppdraget från och med Tidsperiod för uppdraget till och med

Adress

Organisationsnummer

Byggherre
Namn på byggherre

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktpersonKontaktperson

Adress

Organisationsnummer

mailto:arbetsmiljoverket@av.se?subject=F%c3%b6rhandsanm%c3%a4lan%20av%20byggarbetsplats
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Tidsperiod för uppdraget från och med

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

Telefonnummer

Namn

Tidsperiod för uppdraget till och med

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, Bas-U

Projektörer

Namn

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktpersonKontaktperson

Adress

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktperson

Namn

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P

Tidsperiod för uppdraget till och medTidsperiod för uppdraget från och med

Typ av projektering (exempelvis ventilation) Uppdragets omfattning

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

Telefonnummer

Namn

Uppdragstagare för utförande enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen

Tidsperiod för uppdraget till och medTidsperiod för uppdraget från och med
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Uppdragets omfattningTyp av projektering (exempelvis ventilation)

Namn

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktpersonKontaktperson

Adress

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

Telefonnummer

Namn

Projektörer (fortsättning)

Typ av projektering (exempelvis ventilation) Uppdragets omfattning

Utsedda entreprenörer

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktperson

Namn

Namn

Telefonnummer till kontaktperson

Telefonnummer

Kontaktperson

Adress

Organisationsnummer

Uppdragets omfattningTyp av projektering (exempelvis ventilation)

Namn

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktpersonKontaktperson

Adress

Organisationsnummer
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Uppgiftslämnare (Angående undantag på namnteckning/underskrift - se anvisningar.)

Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Utsedda entreprenörer (fortsättning)

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer till kontaktperson

Namn

Namn

Telefonnummer till kontaktperson

Telefonnummer

Kontaktperson

Adress

Organisationsnummer
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Så här fyller du i blanketten

Allmänna anvisningar 
 
Blanketten bygger på de krav som finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1993:3, 
om byggnads- och anläggningsarbete, det allmänna rådet till paragrafen samt bilaga 1 till 
föreskrifterna. 
 
Länk till föreskrifterna, AFS 1999:3, om byggnads- och anläggningsarbete: 
www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-
anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/ 
 
Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna, 
e-post: arbetsmiljoverket@av.se eller fax: 08-730 19 67. 
 
För varje företag som anges på blanketten ska även en kontaktperson för respektive företag 
anges. 
 
Anmälan ska enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen sändas in av byggherren eller 
uppdragstagaren. 
 
 
Anvisningar till särskilda punkter 
 
Byggarbetsplatsens besöksadress 
Ange var arbetsplatsen är belägen, till exempel "Storgatan 75, Halmstad". Om adress 
saknas beskriver du det på annat sätt, exempelvis med geografiskt läge, fastighets-
beteckning eller liknande. Ange även kommun. 
 
Typ av projekt 
Försök att beskriva arbetet så kort som möjligt, till exempel som"Nybyggnad av flerfamiljs-
hus", "Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk", "Motorväg A-stad - B-stad" eller 
liknande. 
 
Information om byggarbetsplatsen / Störst antal sysselsatta personer 
Ange det största antalet personer som samtidigt beräknas vara sysselsatta på 
arbetsplatsen. 
 
Byggherre 
I AFS 1999:3 används beteckningen "den som låter utföra arbetet". 
 
Uppdragstagare enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen 
Uppdragstagare anges om avtal träffats om att en självständig uppdragstagare ska överta 
byggherrens arbetsmiljöansvar för planering och projektering och/eller utförandet. Om inget 
sådant avtal träffats lämnas detta avsnitt tomt.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
mailto:arbetsmiljoverket@av.se?subject=F%c3%b6rhandsanm%c3%a4lan%20av%20byggarbetsplats
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Byggarbetsmiljösamordnare 
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) anges alltid. 
Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) anges om en sådan redan är utsedd. 
Ange om möjligt telefonnummer till kontaktperson för Bas-P och Bas-U. 
 
Projektörer 
Ange de projektörer som deltagit eller ska delta i projektet. Fortsätt på ett löst papper 
om inte utrymmet i blanketten räcker till. 
 
Utsedda entreprenörer 
Ange endast utsedda entreprenörer. Fortsätt på ett löst papper om inte utrymmet i 
blanketten räcker till. 
 
Uppgiftslämnare 
Förhandsanmälan på byggarbetsplatsen ska vara underskriven. 
Förhandsanmälan som skickas in tidigt till oss behöver inte skrivas under, men ska 
innehålla namn och övriga uppgifter.

Så här fyller du i blanketten (fortsättning)
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Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att 
behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen. 
 
Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt 
ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att 
diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. 
Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas 
ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen 
består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.  
 
För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandlingar av personuppgifter 
och om dina rättigheter som registrerad, se www.av.se/personuppgifter.
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Sid
Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna,
e-post: arbetsmiljoverket@av.se eller fax: 08-730 19 67.
Byggarbetsplatsens besöksadress
2. Information om byggarbetsplatsen
Datum för anmälan
1. Datum för anmälan
Typ av projekt
4. Typ av projekt
Adress (objekt, gatuadress, postnummer och postadress)
Kommun
Information om byggarbetsplatsen
Information om byggarbetsplatsen
Planerat datum för byggstart
Planerat datum för avslut
Störst antal sysselsatta personer
Planerat antal entreprenörer och ensamföretagare
Uppdragstagare för planering och projektering
enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen
5a. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för planering och projektering
Namn
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Kontaktperson
Tidsperiod för uppdraget från och med
Tidsperiod för uppdraget till och med
Adress
Organisationsnummer
Byggherre
3. Byggherre
Namn på byggherre
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Kontaktperson
Adress
Organisationsnummer
Tidsperiod för uppdraget från och med
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer till kontaktperson
Telefonnummer
Namn
Tidsperiod för uppdraget till och med
Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, Bas-U
 6b. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, Bas-U
Projektörer
7. Projektörer
Namn
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Kontaktperson
Adress
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Namn
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P
 6a. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P
Tidsperiod för uppdraget till och med
Tidsperiod för uppdraget från och med
Typ av projektering (exempelvis ventilation)
Uppdragets omfattning
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer till kontaktperson
Telefonnummer
Namn
Uppdragstagare för utförande enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen
 5b. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för utförande
Tidsperiod för uppdraget till och med
Tidsperiod för uppdraget från och med
Uppdragets omfattning
Typ av projektering (exempelvis ventilation)
Namn
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Kontaktperson
Adress
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer till kontaktperson
Telefonnummer
Namn
Projektörer (fortsättning)
7. Projektörer
Typ av projektering (exempelvis ventilation)
Uppdragets omfattning
Utsedda entreprenörer
12. Utsedda entreprenörer
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Namn
Namn
Telefonnummer till kontaktperson
Telefonnummer
Kontaktperson
Adress
Organisationsnummer
Uppdragets omfattning
Typ av projektering (exempelvis ventilation)
Namn
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Kontaktperson
Adress
Organisationsnummer
Uppgiftslämnare (Angående undantag på namnteckning/underskrift - se anvisningar.)
13. Uppgiftslämnare
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Utsedda entreprenörer (fortsättning)
12. Utsedda entreprenörer
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer
Telefonnummer till kontaktperson
Namn
Namn
Telefonnummer till kontaktperson
Telefonnummer
Kontaktperson
Adress
Organisationsnummer
Så här fyller du i blanketten
Följande frågor ska besvaras:
Allmänna anvisningar
Blanketten bygger på de krav som finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1993:3,
om byggnads- och anläggningsarbete, det allmänna rådet till paragrafen samt bilaga 1 till föreskrifterna.
Länk till föreskrifterna, AFS 1999:3, om byggnads- och anläggningsarbete:
www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna,
e-post: arbetsmiljoverket@av.se eller fax: 08-730 19 67.
För varje företag som anges på blanketten ska även en kontaktperson för respektive företag anges.
Anmälan ska enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen sändas in av byggherren eller uppdragstagaren.
Anvisningar till särskilda punkter
Byggarbetsplatsens besöksadress
Ange var arbetsplatsen är belägen, till exempel "Storgatan 75, Halmstad". Om adress saknas beskriver du det på annat sätt, exempelvis med geografiskt läge, fastighets-beteckning eller liknande. Ange även kommun.
Typ av projekt
Försök att beskriva arbetet så kort som möjligt, till exempel som"Nybyggnad av flerfamiljs-hus", "Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk", "Motorväg A-stad - B-stad" eller liknande.
Information om byggarbetsplatsen / Störst antal sysselsatta personer
Ange det största antalet personer som samtidigt beräknas vara sysselsatta på arbetsplatsen.
Byggherre
I AFS 1999:3 används beteckningen "den som låter utföra arbetet".
Uppdragstagare enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen
Uppdragstagare anges om avtal träffats om att en självständig uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar för planering och projektering och/eller utförandet. Om inget sådant avtal träffats lämnas detta avsnitt tomt.
Byggarbetsmiljösamordnare
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) anges alltid. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) anges om en sådan redan är utsedd.
Ange om möjligt telefonnummer till kontaktperson för Bas-P och Bas-U.
Projektörer
Ange de projektörer som deltagit eller ska delta i projektet. Fortsätt på ett löst papper
om inte utrymmet i blanketten räcker till.
Utsedda entreprenörer
Ange endast utsedda entreprenörer. Fortsätt på ett löst papper om inte utrymmet i blanketten räcker till.
Uppgiftslämnare
Förhandsanmälan på byggarbetsplatsen ska vara underskriven.
Förhandsanmälan som skickas in tidigt till oss behöver inte skrivas under, men ska
innehålla namn och övriga uppgifter.
Så här fyller du i blanketten (fortsättning)
Följande frågor ska besvaras:
Behandling av personuppgifter
När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning. 
För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandlingar av personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad, se www.av.se/personuppgifter.
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