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Svar på Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Diarienummer 2019/072424 
Organisation (frivillig uppgift)
Kontaktperson


E-post till kontaktperson
Telefon till kontaktperson


Remissvaret beslutat av (frivillig uppgift)
Plats för underskrift (frivillig uppgift)


Instruktion
Fyll i uppgifter om avsändare i tabellen ovan.
	Skicka in remissvaret som Word-fil, det vill säga i samma format som mallen är gjord i.
Du som vill skriva under svaret med namnunderskrift behöver skicka in både en inskannad pdf-fil och en Word-fil.
	Fyll i kommentarer i tabellerna nedan. Följ exemplen i mallen.
Om du har kommentarer som berör mer än ett dokument kan du fylla i det i tabell 1.
	För mer utrymme i tabellerna: fyll på med nya rader genom att till exempel stå i sista cellen och trycka på tabb-tangenten.
	Index är klickbart, för att du enkelt ska kunna navigera i dokumentet.
	Vill du lägga till fritext kan du göra det i sista tabellen i dokumentet, tabell 18.
Skicka ifyllt remissvar till remiss@av.se senast den 30 december 2020.
Index (Ctrl-klicka för att komma direkt till respektive tabell)
HYPERLINK \l "_Toc26478499" Tabell 1: Övergripande om innehållet i remissen
HYPERLINK \l "_Toc26478500" Tabell 2: Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler
HYPERLINK \l "_Toc26478501" Tabell 3: Konsekvensutredningar
HYPERLINK \l "_Toc26478502" Tabell 4: Grundläggande arbetsmiljöregler - för dig som har arbetsgivaransvar (1.1)
HYPERLINK \l "_Toc26478503" Tabell 5: Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning - för dig som är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare (1.2)
HYPERLINK \l "_Toc26478504" Tabell 6: Produktregler för stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (1.3)
HYPERLINK \l "_Toc26478505" Tabell 7: Produktregler för maskiner (1.4)
HYPERLINK \l "_Toc26478506" Tabell 8: Produktregler för tryckbärande anordningar (1.5)
HYPERLINK \l "_Toc26478507" Tabell 9: Produktregler för enkla tryckkärl (1.6)
HYPERLINK \l "_Toc26478508" Tabell 10: Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (1.7)
HYPERLINK \l "_Toc26478509" Tabell 11: Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg, avsedda för bärbara handhållna röjsågar (1.8)
HYPERLINK \l "_Toc26478510" Tabell 12: Vanliga risker i arbetsmiljön (2.1)
HYPERLINK \l "_Toc26478511" Tabell 13: Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning (2.2)
HYPERLINK \l "_Toc26478512" Tabell 14: Utformning av arbetsplatser (2.3)
HYPERLINK \l "_Toc26478513" Tabell 15: Specifika risker vid vissa typer av arbeten (3.1)
HYPERLINK \l "_Toc26478514" Tabell 16: Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (3.2)
HYPERLINK \l "_Toc26478515" Tabell 17: Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet (3.3)
HYPERLINK \l "_Toc26478516" Tabell 18: Övrigt

Tabeller för kommentarer på dokument som inte är enskilda föreskriftshäften
Exempel på vad kommentarerna kan handla om (skrivs i första kolumnen):
strukturens delar
sorteringen av föreskriftshäften i strukturen
språket
	hur systematiskt arbetsmiljöarbete har synliggjorts i regelstrukturen
allmänna råd
	hänvisningar inom regelstrukturen

egna exempel
Tabell 1: Övergripande om innehållet i remissen

Kommentaren handlar om
Kommentar och eventuellt förslag







Exempel på generella kommentarer på Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler (skrivs i rutan för generella kommentarer):
Det är en bra hjälp/inte någon bra hjälp för att förstå hur reglerna hänger ihop.
Jag saknar ett avsnitt om… 
	Jag har följande förslag till förbättringar av introduktionen: …

Tabell 2: Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler

Generella kommentarer
 

Sida/rubrik
Kommentar och eventuellt förslag







Exempel på kommentarer på konsekvensutredningar
	Beskrivningen bör ändras.
	Det saknas beskrivning i kostnadsberäkningen.
	Kostnaderna är beskrivna på ett sätt som jag inte känner igen. Min uppfattning är att kostnaderna blir… 
	

Tabell 3: Konsekvensutredningar

Generella kommentarer


Vilken utredning det gäller
Sida/rubrik
Kommentar










Exempel på specifika kommentarer på föreskriftshäften (skrivs på raderna för kommentarer till kapitel och paragrafer)
Förslag på andra kapitelnamn eller underrubriker.
Det är svårt att förstå vem som ska följa bestämmelserna. (Motivera.)
Det är svårt att förstå när föreskrifterna gäller. (Motivera.)
Paragraf eller allmänt råd behöver kompletteras. (Beskriv vad som saknas.)
Samma regel finns på två ställen.
Paragrafen har förändrats på ett sätt som inte beskrivs i konsekvensutredningen.
	Förändringen innebär att skyddet för arbetstagaren har förändrats, eftersom...
	Hänvisningen i den här paragrafen är felaktig.
Exempel på generella kommentarer på föreskriftshäften (skrivs i rutan för generella kommentarer).
Jämfört med nu gällande föreskrifter har det blivit tydligare språk/lättare att förstå vem som ska följa bestämmelserna/en bättre överblick/annat.
	Förslag på annan titel på föreskriftshäftet. Siffrorna efter titeln kommer att tas bort när föreskrifterna träder i kraft.
	Kapitel som passar bättre i ett annat häfte.
	Strukturen inom häftet med avdelningar, kapitel, paragrafer är bra/är inte bra.
Tabeller för kommentarer på föreskriftshäften
Tabell 4: Grundläggande arbetsmiljöregler - för dig som har arbetsgivaransvar (1.1)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Exempel på specifika kommentarer på detta föreskriftshäfte (skrivs på raderna för kommentarer till kapitel och paragrafer)
Förutom sådana kommentarer som är bra att skriva för samtliga föreskriftshäften så vill vi för detta föreskriftshäfte även ha kommentarer på förändringarna som gjorts i innehållet och kravnivåer. Till exempel:
	Det blir billigare att planera åtgärder tidigt i byggskedet. Flytta därför det nya kravet från Bas-U till projektörer.

Det nya kravet i denna paragraf kommer att innebära orimligt mycket arbete och bör därför strykas.
Det nya kravet i denna paragraf kommer att underlätta samordningen och minska olyckor, därför är det extra viktigt att behålla.
Tabell 5: Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning - för dig som är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare (1.2)
Kommentarer på kapitel och paragrafer_
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 6: Produktregler för stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (1.3)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 7: Produktregler för maskiner (1.4)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 8: Produktregler för tryckbärande anordningar (1.5)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 9: Produktregler för enkla tryckkärl (1.6)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 10: Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (1.7)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 11: Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg, avsedda för bärbara handhållna röjsågar (1.8)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 12: Vanliga risker i arbetsmiljön (2.1)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 13: Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning (2.2)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 14: Utformning av arbetsplatser (2.3)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 15: Specifika risker vid vissa typer av arbeten (3.1)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 16: Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (3.2)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Tabell 17: Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet (3.3)
Generella kommentarer


Kommentarer på kapitel och paragrafer
Kapitel
Paragraf
Kommentar
Eventuellt förslag













Övriga kommentarer
Tabell 18: Övrigt
Fritext



