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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

Parallelluppställning över genomförande av kommissionens direktiv 
2017/164/EU av den 31 januari 2017 om en fjärde förteckning över 
indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 
98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 91/322/EEG, 
2000/39/EG och 2009/161/EU 
 
Direktivet har genomförts i  

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

 
Direktivet genomfördes första gången i svensk rätt 21 augusti 2018 i 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden.  
 
 

EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 1 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse.  

Artikel 2 Gränsvärden för luftvägsexponering i 
arbetsmiljön, bilaga 1  

 

Artikel 3 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte mot 
MS. 

Artikel 4 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte mot 
MS. 

Artikel 5 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte mot 
MS. 

Artikel 6, punkt 
1 

Gränsvärden för luftvägsexponering i 
arbetsmiljön  

SE tillämpar 
övergångsperioden. 
Ändringen träder i 
kraft 21 augusti 
2023. 

Artikel 6, punkt 
2 

Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse. 

Artikel 7, punkt 
1 

Direktivet genomfördes i svensk rätt 
21 augusti 2018. 
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Bilaga I 
 
Bilagan i direktiv 2017/164/EU har en lista över 31 kemiska ämnen med 
tillhörande indikativa gränsvärden.  
Fyra av dessa ämnen1, kommer från direktiv 91/322/EEG, ett ämne2 kommer 
från direktiv 2000/39/EU och ett annat ämne3 kommer från direktiv 
2009/161/EU har reviderats. Samtidigt ska dessa ämnen strykas i sina 
respektive ursprungsdirektiv. Övriga ämnen är nya. 
 
För 27 av dessa ämnen är det nationella gränsvärdet det samma som direktivets 
nivå. För 44 ämnen är det nationella gränsvärdet lägre än i direktivet.  

                                                      
1 1Direktivet implementerar gränsvärden för fyra ämnen som tidigare funnit i 
91/322/EEG: kvävemonoxid, kalciumdihydroxid, litiumhydrid och ättisksyra. 
2 1Direktivet implementerar gränsvärde för 1,4-diklorbensen. 
3 1Direktivet implementerar gränsvärde för bisfenol A. 
4 Följande ämnen har lägre gränsvärde än direktivet: ättiksyra, metylenklorid, 
tetrakloretylen och etylacetat. 

EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 7, punkt 
2 

Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering.  

Procedurregel. 

Artikel 8 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse. 

Artikel 9 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse. 


