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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

Bedömning 
Nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning kommer att beslutas första 
halvåret 2020. Med anledning av en större regelöversyn inom Arbetsmiljöverket 
kommer dessa nya föreskrifter att överföras till nya föreskrifter om utformning 
av arbetsplatser. Vid den överföringen påverkas föreskrifterna av förändringar i 
andra delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilket i sin tur exempelvis betyder 
att några bestämmelser som i dag finns i andra föreskrifter kommer att flyttas till 
de nya föreskrifterna om utformning av arbetsplatser. 
 
De förändringar som då görs kommer inte att ha någon praktisk betydelse för 
berörda som ska följa reglerna, förutom att reglerna finns på annat ställe. Därför 
bedömer Arbetsmiljöverket, med stöd av 5 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredningen vid regelgivning, att det saknas skäl att genomföra en ny 
konsekvensutredning. 
 
I bilaga redovisas mer i detalj vilka förändringar som görs och varför dessa inte 
får någon praktisk betydelse för berörda. 
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Bilaga 
I det följande redovisas de förändringar av reglernas innebörd som föreslås för 
de nya föreskrifterna om utformning av arbetsplatser. 
 

Paragrafer som inte kommer att ingå i de nu föreslagna föreskrifterna om 
utformning av arbetsplatser 

Projekteringsansvar 
 
Från de ännu inte beslutade föreskrifterna om arbetsplatsens utformning flyttas 
flertalet av de paragrafer som riktar sig till byggherrar, projektörer och 
byggarbetsmiljösamordnare till de föreslagna föreskrifterna om grundläggande 
arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning. En av de 
paragrafer som riktar sig till dessa skyddsansvariga, 21 §, blir kvar i de 
föreslagna föreskrifterna om utformning av arbetsplatser. Förslaget innebär 
endast en flyttning av paragrafer och innebär ingen reell skillnad för berörda.  

Arbete i kylda livsmedelslokaler 
 
Från de ännu inte beslutade föreskrifterna om arbetsplatsens utformning flyttas 
de paragrafer som handlar om arbete i kylda livsmedelslokaler till ett eget kapitel 
i de föreslagna föreskrifterna om specifika risker vid vissa typer av arbeten. 
Förslaget innebär endast en flyttning av paragrafer och innebär ingen ändring i 
sak för berörda. 
 

Paragrafer som kommer att flyttas till de föreslagna föreskrifterna om utformning 
av arbetsplatser 

Allmänna bestämmelser kap. 2 
Mindre ändringar har gjorts i 2 § om när föreskrifterna gäller och i 3 § om vem 
föreskrifterna riktar sig till. Dessa ändringar är föranledda av de ändringar som 
redovisas i avsnitten om kapitel 5 och 6 nedan. 

Klimat och installationer kap. 5 
I kapitel 5 om klimat och installationer har 14 § ändrats något. Paragrafen 
innehåller krav på att frånluft från vissa typer av processer eller arbeten inte får 
återföras som återluft. Två typer av arbeten har lagts till i den lista som finns i 
föreskrifterna över processer vars frånluft inte får återföras, nämligen hantering 
av cytostatika och arbete med försöksdjur. Kraven flyttas från nuvarande 
föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt 
(AFS 2005:5) och nuvarande föreskrifter om arbete med försöksdjur (AFS 
1990:11) till de föreslagna föreskrifterna om utformning av arbetsplatser.  
 
De föreslagna föreskrifterna om utformning av arbetsplatser har i sitt 
tillämpningsområde undantag för arbetsplatser i transportmedel och för 
arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över. Dessa undantag gäller inte för de 
nuvarande reglerna som ska flyttas hit. För att de flyttade reglerna fortfarande 
ska gälla på arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över regleras detta genom 
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en särskild skrivning i 2 kap. 3 §. Däremot görs inte motsvarande skrivning för 
arbetsplatser i transportmedel eftersom den typen av verksamhet inte 
förekommer där.   
 
Den enda skillnaden mot i dag är att de flyttade reglerna inte längre kommer att 
vara tillämpliga på arbetsplatser i transportmedel. Eftersom den verksamhet som 
de flyttade reglerna reglerar inte förekommer på arbetsplatser i transportmedel 
innebär förändringen ingen ändring i sak för berörda.  

Säkerhet kap. 6 
Till kapitel 6 har tre nya paragrafer införts. De kommer från föreskrifterna (AFS 
1999:7) om första hjälpen och krisstöd och handlar om anslag, utrustning och 
utrymmen för första hjälpen samt krav på att arbetstagarna ska informeras om 
hur nödduschar och ögonspolningsanordningar ska användas. 
 
Dessutom kommer tre befintliga paragrafer i kapitel 6, som handlar om 
nödduschar, ögonspolningsanordningar och kontroll av dessa, att ersätta 
motsvarande paragrafer i AFS 1997:7 om första hjälpen och krisstöd. Dessa 
kommer inte att föras över till kapitlet om första hjälpen och krisstöd i 
föreskrifterna om grundläggande arbetsmiljöregler – för dig som har 
arbetsgivaransvar. 
 
De föreslagna föreskrifterna om utformning av arbetsplatser har i sitt 
tillämpningsområde undantag för arbetsplatser i transportmedel och för 
arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över. Dessa undantag gäller inte för de 
nuvarande reglerna som ska flyttas hit. En särskild skrivning görs därför i 2 kap. 
2 och 3 §§ som innebär att de ovan nämnda paragraferna, frånsett kravet på 
utrymmen för första hjälpen och kravet på nödduschar, gäller för arbetsplatser 
på transportmedel och för arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över. 
 
De nuvarande föreskrifterna AFS 1997:7 om första hjälpen och krisstöd gäller på 
alla arbetsplatser. Ett tillägg har därför gjorts i 2 kap. 2 § om att 6 kap. 18-21 §§ 
också gäller för icke färdigställda utrymmen inom byggnads- och 
anläggningsindustrin. 
 
Skillnaden mot i dag är att kravet på utrymmen för första hjälpen och kravet på 
nödduschar inte kommer att gälla för arbetsplatser på transportmedel och för 
arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över. Eftersom dessa krav är orimliga 
att ställa på sådana arbetsplatser innebär förändringen ingen ändring i sak för 
berörda. 

Skyltar bilaga 3 
Bilaga 3 i de föreslagna föreskrifterna om utformning av arbetsplatser 
kompletteras med en skylt som ska användas för lokaler där det finns risk för 
explosiv atmosfär. Denna skylt kommer från föreskrifterna (AFS 2003:3) om 
arbete i explosionsfarlig miljö och kommer inte att föras över till de föreslagna 
föreskrifterna om vanliga risker i arbetsmiljön. 
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De föreslagna föreskrifterna om utformning av arbetsplatser har i sitt 
tillämpningsområde undantag för arbetsplatser i transportmedel och för 
arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över. Dessa undantag gäller inte för de 
nuvarande reglerna som ska flyttas hit. Eftersom dessa krav är orimliga att ställa 
på sådana arbetsplatser innebär förändringen ingen ändring i sak för berörda. 
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