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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

Parallelluppställning över genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2017/2398 av den 12 december 2017 
om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare 
mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena 
ämnen i arbetet  
 
Direktivet har genomförts i 

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

• Vanliga risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter beslutade 
den… 

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

  
Direktivet genomfördes första gången i svensk rätt den 21/8 2018 i  

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). 
 
 
EU-direktivet Svenska bestämmelser som 

genomför direktivet 
Kommentarer 

Artikel 1, punkt 1 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Procedurregler 

Artikel 1, punkt 2 a) Medicinska kontroller och 
hälsoundersökningar i arbetslivet 12 
kap. 1 § tredje och fjärde stycket. 

 

Artikel 1, punkt 2 b) Medicinska kontroller och 
hälsoundersökningar i arbetslivet 12 
kap. 1 § andra stycket, punkt 4 

 

Artikel 1, punkt 3 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte 
till MS. 

Artikel 1, punkt 4 Vanliga risker i arbetsmiljön, 11 kap. 
13§. 

 

Artikel 1, punkt 5 Gränsvärden för luftvägsexponering 
i arbetsmiljön, bilaga 1 

 

Artikel 2 Direktivet genomfördes i svensk rätt 
21 augusti 2018 och 1 november 
2019. 

 

Artikel 3 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte 
till MS. 
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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 4 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte 
till MS. 

 
Bilaga I 
Bilagan i direktiv 2017/2398/EU innehåller nya bindande gränsvärden för 14 
ämnen. För ämnena bensen, vinylklorid, damm från hårda träslag, krom(VI)-
föreningar, eldfasta keramiska fibrer, kvartsdamm, etylenoxid, akrylamid, 2-
nitropropan och 1,3-butadien, finns bindande gränsvärden i Sverige som är på 
samma nivå eller lägre än i direktivet och för dessa sker ingen ändring. För ett 
ämne; 1,2-epoxipropan1, har det nationella gränsvärdet sänkts till direktivets 
nivå. För ämnet hydrazin2 har det nationella tillståndskravet tagits bort och 
ämnet har nu ett gränsvärde i enlighet med direktivets krav. Två ämnen, o-
toluidin och vinylbromid3, har fått nya gränsvärden i enlighet med direktivet då 
de tidigare inte haft något. 

                                                      
1 1,2 –Epoxipropan har fått sänkt gränsvärde. 
2 Hydrazin har fått ett gränsvärde och tillståndskravet har tagits bort. 
3 o-Toluidin och vinylbromid har fått nya gränsvärden. 
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