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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

Parallelluppställning över genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/10/EU av den 6 februari 2003 om 
minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering 
för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i 
arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 
89/391/EEG) (konsoliderad version) 
 
Direktivet har genomförts i  

• Vanliga risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter beslutade 
den…  (anges nedan enbart som kapitel och paragrafnummer) 

• Utformning av arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter beslutade 
den…  

• Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter beslutade den…  

• Grundläggande arbetsmiljöregler – för dig som har arbetsgivaransvar. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter beslutade den… 

• Arbetsmiljölagen, (SFS 1977:1160) 
• Patientjournallagen, (SFS 1985:562) 
• Sekretesslagen, (SFS 1980:100) 
• Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 

1998:521 
 
 

EU-direktivet Svenska bestämmelser som genomför 
direktivet 

Kommentarer 

Artikel 1.1 1 kap. 1 §  

Artikel 1.2 4 kap. 1 §  

Artikel 1.3 1 kap. 2 §  

Artikel 2 4 kap. 3 §  

Artikel 3.1 4 kap. 5 §  

Artikel 3.2 4 kap.  5 §   
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som genomför 
direktivet 

Kommentarer 

Artikel 3.3 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

SE har inte 
tillämpat 
möjligheten att 
använda värdet för 
bullerexponerings-
nivån per vecka 
enligt art. 3.3.  

Artikel 4.1 4 kap. 4 §  

Artikel 4.2 4 kap. 4 §  

Artikel 4.3 4 kap. 4 §  

Artikel 4.4 4 kap. 4 §  

Artikel 4.5 4 kap. 4 §  

Artikel 4.6 4 kap. 5 §  

Artikel 4.7 4 kap. 6 §  

Artikel 5.1 4 kap. 10 §  

Artikel 5.2 4 kap. 7 §  

Artikel 5.3 4 kap. 12 §  

Artikel 5.4 Utformning av arbetsplatser, 3 kap 64 §   

Artikel 5.5 4 kap. 11 §  

Artikel 6.1 4 kap. 13 §  

Artikel 6.2 4 kap. 13 §  

Artikel 7.1 4 kap. 8 §  

Artikel 7.2 4 kap. 8 §  

Artikel 8 4 kap. 14 §  

Artikel 9 Grundläggande arbetsmiljöregler – för 
dig som har arbetsgivaransvar, 2 kap. 5 
§  
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som genomför 
direktivet 

Kommentarer 

Artikel 10.1 Medicinska kontroller och 
hälsoundersökningar, 9 kap. 1 §  

 

Artikel 10.2 4 kap. 15 §  

Artikel 10.3 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 7 
kap. 3 § 
Patientjournallagen (SFS 1985:562), 1, 2, 
3, 8, 9, 15 och 16 §§ 
Sekretesslagen (SFS 1980:100), 7 kap. 1 § 
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område (SFS 1998:521), 
2 kap. 8 § 

 

Artikel 10.4 4 kap. 17 §  

Artikel 11 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

SE har inte 
tillämpat 
undantagsmöjlighe
ten i art. 11.  

Artikel 12 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

Riktar sig inte till 
MS.  

Artikel 12 a 
och 12 b  

Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

Riktar sig inte till 
MS.  
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som genomför 
direktivet 

Kommentarer 

Artikel 14 Följande har tagits fram: Musik, 
musiker och hörsel – en 
kunskapssammanställning om höga 
ljudnivåer och hörselskaderisker i 
musik- och underhållningssektorn:  
https://www.av.se/globalassets/filer/
halsa-och-sakerhet/musik-musiker-
horsel-musikerrapport-
kunskapssammanstallning.pdf?hl=kun
skapssammanst%C3%A4llning%20mus
ik 
Musik och höga ljudnivåer – praktiska 
riktlinjer för musik- och 
underhållningsbranschen:  
https://www.av.se/globalassets/filer/
publikationer/rapporter/musik-och-
hoga-ljudnivaer-riktlinjer-rapport-rap-
2009-01.pdf 

 

Artikel 15 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering 

Informations-
bestämmelse.  

Artikel 17.1 Direktivet genomfördes i svensk rätt 12 
mars 2005. 
Hänvisning till direktivet finns i 
Vanliga risker i arbetsmiljön, ingressen.  

 

Artikel 17.2 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

Övergångsperiod 
för musik- och 
underhållningssekt
orn tillämpas ej.  

Artikel 17.3 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering 

Procedurregel. 

Artikel 18 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering  

Informationsregel. 

Artikel 19 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering 

Informations-
bestämmelse. 
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