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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

Parallelluppställning över genomförande av kommissionens direktiv 
2009/161/EU av den 17 december 2009 om upprättande av en 
tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden 
enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens 
direktiv 2000/39/EG 
 
Direktivet har genomförts i  

• Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter beslutade den...  

 
Direktivet genomfördes första gången i svensk rätt 18 december 2011 i  

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) om hygieniska 
gränsvärden. 

 
 
EU-direktivet Svenska bestämmelser som genomför 

direktivet 
Kommentarer 

Artikel 1 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering  

Riktar sig inte 
mot MS. 

Artikel 2 Gränsvärden för luftvägsexponering i 
arbetsmiljön bilaga 1. 

 

Artikel 3 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

Riktar sig inte 
mot MS. 

Artikel 4, punkt 
1 och 2 

Direktivet genomfördes i svensk rätt 18 
december 2011. 

Procedurregel. 

Artikel 5 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

Riktar sig inte 
mot MS. 

Artikel 6 Föranleder inte lagstiftning eller annan 
reglering. 

Information. 

 
Bilagan 
 
Bilagan har en lista över 19 kemiska ämnen med tillhörande indikativa 
gränsvärden. För 14 av dessa är det nationella gränsvärdet det samma som 
direktivets nivå. För 31 ämnen är det nationella gränsvärdet lägre än i direktivet.  

                                                      
1 Tre ämnen med lägre gränsvärden: fenol, 1,4-dioxan, och tert. butylmetyleter. 
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Fenol2 har reviderats. Ämnet fanns tidigare i direktiv 2000/39/EG där det 
härmed stryks. 
 
I skäl 10 i direktivet framförs att gränsvärdet för kvicksilver bör kompletteras 
med hälsokontroller och biologisk kontroll i enlighet med direktiv 98/24/EG. 
Detta implementeras nu i föreskrifterna om medicinska kontroller AFS 2018:xx. 
 
Ett ämne3 , svavelsyra, har vi implementerat som inhalerbar fraktion istället för 
direktivets torakala fraktion. Det inhalerbara värdet är numerärt större än det 
torakala värdet i direktivet. Dessa två går inte att jämföra. Anledningen till att 
Sverige har valt att införa det inhalerbara värdet är att studierna som ligger 
bakom SCOELs dokument om svavelsyra handlar om inhalerbar fraktion. 
Sverige har påtalat detta till kommissionen. 
 

                                                      
2 Reviderat ämne: fenol. 
3 Ämne som implementerats med annan fraktion: svavelsyra 


