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Bedömning om att ingen konsekvensutredning 
behövs för förslaget till nya föreskrifter om 
produktkrav för maskiner.  
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Bedömning 
Reglerna i nu gällande föreskrifter om maskiner (2008:3) föreslås med anledning 
av en större regelöversyn inom Arbetsmiljöverket att överföras till nya 
föreskrifter om produktkrav för maskiner. 
 
Tre förändringar föreslås. För det första att de definitioner som anges i AFS 
2008:3 men som inte finns definierade i Maskindirektivets (2006/42/EG) 
originaltext tas bort. För det andra att 18 – 20 §§ i nuvarande föreskrifter inte ska 
ingå i de nya föreskrifterna (paragrafernas lydelse återfinns i bilaga). För det 
tredje ska inte några allmänna råd i nuvarande föreskrifter ingå i de nya 
föreskrifterna. Dessa förändringar motiveras nedan.  
 
Följande tre definitioner återfinns AFS 2008:3 men är inte definierade i 
Maskindirektivets (2006/42/EG) originaltext, och tas därför bort: 
 
EES – definitionen tas bort. Begreppet behöver inte definieras, det är lätt att 
hitta förklaring och aktuella uppgifter om EES på internet. 
 
Distributör – definitionen tas bort. Definitionen av distributör är utformad 
tillsammans med 18–20 §§ i AFS 2008:3, vilka diskuteras senare i detta 
dokument. När de paragraferna tas bort måste även definitionen utgå dels då 
denna inte stämmer med definitionen av distributör som numera finns i EU-
lagstiftningen, till exempel PPE-förordningen, marknadskontrollförordningen, 
dels för att ordet distributör inte längre finns kvar i maskinföreskifterna. 
 
Anmält organ – definitionen tas bort. Begreppet behöver inte definieras och det 
är lätt att hitta förklaring och aktuella uppgifter om anmälda organ på internet. 
 
18 – 20 §§ i nuvarande föreskrifter om maskiner var skrivna som ett nationellt 
tillägg till maskindirektivets (2006/42/EG) krav i samband med införlivandet 
av direktivet som genomförde föreskrifterna. Avsikten var vid införandet av 
paragraferna att komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter med tydliga krav 
även för övriga ekonomiska aktörer, det vill säga distributörer och importörer. 
Tillverkaren och tillverkarens representant omfattas av maskindirektivet. 
Användaren omfattas av kraven i föreskrifterna om användning av 
arbetsutrustning (AFS 2006:4). Distributörer och importörer omfattas av 
3 kap. 8 § arbetsmiljölagen (AML) men tillägget med 18–20 §§ gjordes för att 
även kraven för importörer och distributörer skulle vara lätta att finna i vår 
regelmassa. Paragraferna notifierades inte till Kommerskollegium eftersom de 
vid denna tidpunkt inte ansågs påverka den fria rörligheten. 
 
Kraven i 18–20 §§ är baserade på den dom från EU-domstolen som fastslog 
vilka skyldigheter en distributör har avseende maskiner som omfattas av 
maskindirektivet.  
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Vid införandet av sanktionsavgifter i  Arbetsmiljöverkets föreskrifter år 2014 
gjorde dock myndigheten en annan bedömning, och följden blev att 18-20 §§ 
inte kan användas för att ställa krav på distributörer, eftersom notifiering till 
Kommerskollegium och EU inte gjorts. Krav som motsvarar 18-20 §§ bör i stället 
ställas utifrån  3 kap. 8 § AML. 
 
Den definition som Arbetsmiljöverket gjort av distributörer i nuvarande 
föreskrifter om maskiner innebär att importörer antingen betraktas som 
distributörer eller som tillverkare/tillverkarens representant. Denna definition 
stämmer inte med den vedertagna definition som finns i harmoniserad 
lagstiftning avseende distributör och importör. Därför kan det också vara 
olämpligt att använda 18-20 §§. Krav på övriga ekonomiska aktörer förutom 
tillverkaren eller tillverkarens representant, samt de definitioner som används i 
dag i den harmoniserade lagstiftningen kommer sannolikt att införas vid 
revideringen av maskindirektivet, då direktivet kommer att anpassas till övrig 
produktlagstiftning inom EU genom EU:s beslut 768/2008. 
 
Borttagandet av paragraferna innebär ingen praktiskt skillnad för de 
ekonomiska aktörerna som kan beröras – det vill säga distributörer – då krav 
som motsvarar 18-20 §§ i stället ställs utifrån 3 kap. 8 § AML.  
 
Vid införandet av maskindirektivet och införlivandet i nuvarande föreskrifter 
om maskiner utarbetades allmänna råd till föreskrifterna. I samarbetesgrupper 
under EU-kommissionen har sedan guidelines till maskindirektivet utarbetats 
centralt. Då dessa regler ska vara harmoniserade med EU:s regelverk bör inte 
svensk lagstiftning innehålla råd som inte återfinns för korresponerade direktiv. 
För att undvika förvirring tas därför dessa råd bort. Arbetsmiljöverket kommer i 
stället hänvisa till de EU-gemensamma vägledningarna i aktuella fall. 
 
Eftersom sakinnehållet och den praktiska tillämpningen för de ekonomiska 
aktörerna inte påverkas bedömer Arbetsmiljöverket, med stöd av 5 § 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, att det 
saknas skäl att genomföra en ny konsekvensutredning. 
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Bilaga – lydelse av paragrafer som föreslås utgå 
 
Paragrafer som föreslås utgå: 
 

 Lydelse enligt nuvarande föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3) 
18 § En distributör får bara tillhandahålla en maskin om den från tillverkaren 

eller dennes representant 
a) åtföljs av en ”EG-försäkran om maskinens överensstämmelse”, enligt 

bilaga 2 A, på något av de officiella språken inom EES, 
b) är försedd med märkning enligt bilaga 1, punkt 1.7.3, och 
c) åtföljs av en ”Bruksanvisning i original”, enligt bilaga 1, punkt 1.7.4, 

avfattad på något av de officiella språken inom EES. 
19 § En distributör som för in en maskin i Sverige ska 

a) tillhandahålla en översättning till svenska, enligt bilaga 1, punkt 
1.7.4.1 b), av ”Bruksanvisning i original” om den inte är på svenska, 
b) tillhandahålla en översättning till svenska av ”EG-försäkran om 
maskinens överensstämmelse” om inte en sådan finns på svenska i original, 
och 
c) se till att alla skriftliga eller muntliga upplysningar och varningar som 
inte utgörs av lättförståeliga symboler eller piktogram, är på svenska. 

20 § En distributör får bara tillhandahålla en maskin om den dokumentation, de 
upplysningar och de varningar som anges i 19 § medföljer maskinen. 
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