
      
 

    
 

   
   

       
        

            

         

  
      

        

    
       

  

      
        

  
         

 

      
 

  
        
    

   
                 

         
     

 

          
      

             
 

Specifika risker vid vissa typer av 
arbeten (3.1) 

Gränsvärden för luftvägsexponering i 
arbetsmiljön (3.2) 

Medicinska kontroller och 
hälsoundersökningar i arbetslivet (3.3) 

Avdelning I: Allmänna bestämmelser 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

Allmänna bestämmelser 

Varför föreskrifterna finns 

Då gäller föreskrifterna 

Vem riktar sig föreskrifterna till 

Definitioner 

Kunskaper 

Mätningar 

Åtgärder vid överskridande av gränsvärden 

Bilagor 

Bilaga 1. Gränsvärdeslistan 

Bilaga 2. Uppgifter som ska redovisas i en 
mätrapport 

Bilaga 3. Index med CAS-nummer 

Bilaga 4. Implementerade direktiv 

Avdelning I: Allmänna bestämmelser 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

Avdelning II: Vissa typer av arbeten 

2 kap. Asbest 

3 kap. Bekämpningsmedel 

4 kap. Berg- och gruvarbete 

5 kap. Byggnadsarbete och anläggningsarbete 

6 kap. Dykeriarbete 

7 kap. Hamnarbete 

8 kap. Innesluten användning av genetiskt 
modifierade mikroorganismer 

9 kap. Kylda livsmedelslokaler 

10 kap. Mast- och stolparbete 

11 kap. Provning med över- eller undertryck 

12 kap. Reparation och service av fordon och 
fordonsmotorer 

Avdelning II: Medicinska kontroller i arbetslivet 

2 kap. Generella bestämmelser 

3 kap. Vibrationer, handintensivt arbete och 
nattarbete 

4 kap. Allergiframkallande kemiska ämnen 

5 kap. Allergiframkallande kemiska ämnen – med 
krav på tjänstbarhetsintyg 

6 kap. Fibrosframkallande damm – med krav på 
tjänstbarhetsintyg 

7 kap. Metaller – med krav på tjänstbarhetsintyg och 
biologisk exponeringskontroll 

8 kap. Arbete som innebär stor fysisk ansträngning 
– med krav på tjänstbarhetsintyg 

9 kap. Ytterligare fall där medicinska kontroller kan 
krävas 

Avdelning III: Andra undersökningar av 
arbetstagares hälsa 

10 kap. Hälsoundersökning av flygpersonal inom 
civilflyget 

11 kap. Hälsoundersökningar i Arbetsmiljöverkets 
övriga föreskrifter 



    
       

      
      

      

      

    

           

        

     
   

       

      
      
       

        
  

      
       

      
         

    

      
        

 

       
      

   

      
         

 

Avdelning IV: Bestämmelser som riktar sig till 
läkare 

12 kap. Läkares anmälan och läkares 
rekommendationer 

Avdelning V: Bestämmelser om sanktionsavgifter 

13 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter 

Bilagor 

Bilaga 1. Vibrationer, till 3 kap. 1–3 §§ 

Bilaga 2. Handintensivt arbete, till 3 kap. 4–6 §§ 

Bilaga 3. Nattarbete, till 3 kap. 7–9 §§ 

Bilaga 4. Arbete med allergiframkallande kemiska 
ämnen, till 4 kap. 1 - 4 §§ 

Bilaga 5. Arbete med allergiframkallande kemiska 
ämnen där det krävs tjänstbarhetsintyg, till 5 kap. 
1–3 §§ 

Bilaga 6. Arbete med fibrosframkallande damm: 
asbest, vissa syntetiska fibrer och kvarts, till 6 kap. 
1–5 §§ 

13 kap. Rök- och kemdykning 

14 kap. Smältning och gjutning av metall 

15 kap. Sprängarbete 

16 kap. Vinterarbete 

Avdelning III: Bestämmelser om 
sanktionsavgifter 
17 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter 

Bilagor 

Bilaga 1. Maximalt tillåten oxygenbelastning, 
till 6 kap. Dykeriarbete 

Bilaga 2. Tillvägagångssätt vid utredning och 
bedömning enligt 4 §, bestämning av 
skyddsnivå enligt 6 § samt klassificering enligt 
8 §, till 8 kap. Innesluten användning av 
genetiskt modifierade mikroorganismer 

Bilaga 3. Skyddsåtgärder och arbetssätt som 
ska tillämpas enligt 7 §, till 8 kap. Innesluten 
användning av genetiskt modifierade 
mikroorganismer 

Bilaga 4. Uppgifter vid anmälan av en F-
verksamhet, till 8 kap. Innesluten användning 
av genetiskt modifierade mikroorganismer 



       
  

     
    

         

       
   
       

    
 

         

      
       

          

   
         

 

         

       

   

Bilaga 5. Uppgifter vid anmälan av en L-
verksamhet och nya 
GMM-användningar, till 8 kap. Innesluten 
användning av genetiskt modifierade 
mikroorganismer 

Bilaga 6. Uppgifter vid ansökan om tillstånd 
för en R-verksamhet 
och för nya GMM-användningar, till 8 kap. 
Innesluten användning av genetiskt 
modifierade mikroorganismer 

Bilaga 7. Utbildningsprogram för rök- och 
kemdykare, till 13 kap. Rök- och kemdykning 

Bilaga 8. Genomförda direktiv 

Bilaga 7. Arbete med bly, till 7 kap. 1–10 §§ 

Bilaga 8. Arbete med kadmium, till 7 kap. 11–19 §§ 

Bilaga 9. Arbete med kvicksilver, till 7 kap. 20–27 §§ 

Bilaga 10. Klättring med stor nivåskillnad, till 8 kap. 
1–3 §§ 

Bilaga 11. Rök- och kemdykning, till 8 kap. 4–6 §§ 

Bilaga 12. Dykeriarbete, till 8 kap. 7–9 §§ 

Bilaga 13. Genomförda direktiv 


