
Grundläggande arbetsmiljöregler 
– för dig som har arbetsgivaransvar (1.1)

Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, 
projektering och samordning 
– för dig som är byggherre, projektör eller 
byggarbetsmiljösamordnare  (1.2)

Avdelning I: Allmänna bestämmelser Avdelning I: Allmänna bestämmelser
1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser

Avdelning II: Systematiskt arbetsmiljöarbete Avdelning II: Byggherrens ansvar och uppgifter i byggprojektet 

2 kap. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och företagshälsovård 2 kap. Byggherren ska organisera och leda arbetsmiljöarbetet

3 kap. Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp 3 kap. Bas-P   – ansvar och uppgifter

Avdelning III: Arbetsanpassning, första hjälpen och krisstöd 4 kap. Bas-U   – ansvar och uppgifter

4 kap. Arbetsanpassning 5 kap.  Om byggherren ska anlita en ställföreträdare

5 kap. Första hjälpen och krisstöd
Avdelning III: Ansvar och uppgifter för de som planerar och 
projekterar

Avdelning IV: Organisatorisk och social arbetsmiljö, och ensamarbete 6 kap. Arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar 

6 kap.  Organisatorisk och social arbetsmiljö
7 kap. Den som projekterar för att tillverka monteringsfärdiga 
byggnader eller anläggningar

7 kap. Ensamarbete Avdelning IV: Hur arbetsmiljörisker förebyggs

Avdelning V: Gravida arbetstagare och minderåriga i arbetslivet 8 kap. Grundprinciper för att förebygga arbetsmiljörisker

8 kap. Gravida, nyförlösta och ammande arbetstagare 9 kap. Att planera och projektera för arbetsmiljön i byggskedet

9 kap. Minderårigas arbetsmiljö 10 kap. Att planera och projektera för arbetsmiljön i bruksskedet



Avdelning VI: Anteckningar om arbetstid Avdelning V: Arbetsmiljöplanen

10 kap. Anteckningar om jourtid, övertid och mertid 11 kap. Arbetsmiljöplanen och överlämning av arbetsmiljöarbetet

Avdelning VII: Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter Avdelning VI: Bestämmelser om sanktionsavgifter

11 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter kring gravida, ammande 
och nyförlösta arbetstagare

12 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter

12 kap. Bestämmelser om straff kring minderårigas arbetsmiljö Bilagor

13 kap. Bestämmelser om straff kring anteckningar om jourtid, övertid 
och mertid

Bilaga 1.  Förhandsanmälan, till 2 kap.

Bilagor

Bilaga 1. Arbetstagare med uppgifter enligt 2 kap. 8 § 

Bilaga 2. Förteckning över arbetsmiljöfaktorer och arbetsförhållanden 
som avses i 8 kap. 4 §

Bilaga 3. Riskfyllda arbetsuppgifter för minderåriga, till 9 kap

Bilaga 4. Genomförda direktiv


