Information om sanktionsavgifter
Här får du som arbetsgivare översiktlig information om
sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du
blir skyldig att betala en sanktionsavgift.

Du ansvarar för arbetsplatsens arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter är bindande regler
som beskriver de krav som ställs på arbetsmiljön.
Föreskrifterna kompletterar arbetsmiljölagen, som
innehåller mer grundläggande bestämmelser om
hur man ska undvika olycksfall, sjukdomar och
ohälsa på en arbetsplats.
Enligt arbetsmiljölagen är det du som arbets
givare som är ansvarig för att alla på er arbetsplats
följer föreskrifterna. Om ni inte följer alla bestäm
melser kan Arbetsmiljöverket rikta krav mot dig
som arbetsgivare, och du kan även, i vissa fall, bli
tvungen att betala en sanktionsavgift.
Nytt från 2014: Sanktionsavgift i stället för böter
Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter
straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd
till böter om man bröt mot dem.
En statlig utredning har konstaterat att böter
inte är det mest effektiva sättet att se till att regler
om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför
att göra en lagändring, och från och med den
1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med
sanktionsavgift.
Vad är syftet med sanktionsavgifter?
Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet
överträdelser av våra föreskrifter, så att arbets
miljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.
Sanktionsavgift och böter – vad är skillnaden?
En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett
straff man döms till i domstol.
Att bryta mot en bestämmelse som är belagd
med böter ses som en kriminell handling. Ett
sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis
och går sedan vidare till åklagare och domstol.
Sanktionsavgift – för vilka bestämmelser?
För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter
gäller att du kan bli skyldig att betala en sank
tionsavgift om du inte följer dem. På vår webb

plats kan du läsa vilka bestämmelser det handlar
om.
Inspektörer kontrollerar att föreskrifterna följs En
av Arbetsmiljöverkets uppgifter är att se till att
företag och organisationer följer arbetsmiljö
lagen och dess föreskrifter. Denna tillsyn sker vid
inspektioner. En eller flera inspektörer kontrollerar
då om det finns risker i arbetsmiljön och under
söker hur du som arbetsgivare arbetar med arbets
miljöfrågorna.
Vid inspektionen får du veta hur inspektörerna
har uppfattat arbetsmiljön och vilka brister som
ska åtgärdas. Om någon av bristerna är att ni
inte har följt en bestämmelse som är belagd med
sanktionsavgift, så rapporterar inspektören detta
vidare inom Arbetsmiljöverket. Ärendet utreds
sedan internt.
Vi fattar beslut efter inspektionen
Om vi beslutar att du ska betala en sanktionsavgift
skickar vi ett så kallat avgiftsföreläggande till dig.
Detta ska du godkänna inom en viss tid. Här fram
går även vilken avgift du ska betala. Efter ditt god
kännande skickar vi ärendet till länsstyrelsen, och
det är till dem du sedan ska betala. Du får med
andra ord inte veta direkt vid inspektionen om du
ska betala en sanktionsavgift.
Vem kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift?
Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att beta
la en sanktionsavgift. Det kan alltså vara företag,
organisationer, kommuner, landsting eller staten.
Vad avgör hur hög sanktionsavgiften blir? Nivån på
sanktionsavgiften varierar. De flesta
sanktionsavgifterna är differentierade, vilket inne
bär att stora företag får betala mer än små företag.
Hur bestäms sanktionsavgiften?
Avgiften på sanktionen beräknas efter antalet sys
selsatta i företaget eller organisationen. Då räknas
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både anställda och inhyrda, oavsett om de arbetar
heltid eller deltid.
Vi räknar samtliga som är sysselsatta under
samma organisationsnummer – inte bara de som
arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbets
givare med 500 eller fler sysselsatta betalar maxi
mal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.
Du har rätt att få ditt ärende prövat i domstol
Det är alltså Arbetsmiljöverket som beslutar om
du ska betala en sanktionsavgift, men du har rätt
att få ditt ärende prövat i förvaltningsrätten.

Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsav
giften ska betalas har du möjlighet att överklaga
deras beslut till kammarrätten. Kammarrätten gör
i så fall en bedömning om de ska ge dig ett pröv
ningstillstånd eller inte.
Läs mer om sanktionsavgifter på vår webbplats,
www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter
• Hur du förbereder dig inför en inspektion.
• Exempel på ett ärendes gång.
• Särskilda bestämmelser för tillverkare/importö
rer av utrustning, byggherrar, BasP och BasU.

Har du frågor?
Du når vår svarstjänst måndag–fredag mellan 08.00
och 16.30 på telefonnummer 010-730 90 00.
Vill du mejla svarstjänsten använder du webbformuläret som du hittar på www.av.se/omoss/kontakt.

Arbetsmiljöverket | Lindhagensgatan 133 | 112 79 Stockholm | Telefon 010-730 90 00 | www.av.se

Sanktionsavgifter föreskrift § och krav med avgiftsbelopp ikraft 2014-07-01
AFS

Ädringsföreskrift §

Sanktion

Arbete i explosionsfarlig miljö

2014:13

Arbete i explosionsfarlig miljö

2014:13

Arbete i explosionsfarlig miljö

2014:13

Användning av truckar

2014:20

19 Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få
använda truck
15.000 -150.000 kr

Asbest

2014:27

Asbest

2014:27

10 Tillstånd: Asbest eller asbesthaltigt material får
hanteras för forsknings- och utvecklingsända- mål
samt vid analys endast efter tillstånd
15 000 - 150 000 kr
11 Tillstånd: Asbest och asbesthaltigt material som
redan har installerats eller tagits i bruk får hanteras vid
bearbetning och behandling endast efter tillstånd
15 000 - 150 000 kr

Asbest

2014:27

Asbest

2014:27

Asbest

2014:27

7

Dokumenterad riskbedömning
5.000 - 50.000
16 Explosionsskydds-dokument
5.000 -50.000
18 Förnyad riskbedömning efter olycka
40.000 - 400.000 kr

12 Tillstånd: Material som innehåller mer än 1
viktprocent asbest får hanteras vid rivning av
byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av
sådan anordning endast efter tillstånd
40 000 - 400 000 kr
33 Förpackningar och behållare som innehåller
asbesthaltigt avfall, asbestförorenat material eller
asbestförorenad personlig
15.000-150.000 skyddsutrustning ska vara märkta
med en varningstext som innehåller ordet
”asbest”
15 000 - 150 000 kr
36 Giltigt utbildningsbevis för den som leder och
den som utför arbete med rivning av byggnad,
byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan
anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt
material
50 000 kronor för varje sådan person

1

AFS
Besiktning av lyftanordningar och
vissa andra
tekniska anordningar

Ädringsföreskrift §
2014:16
4

Sanktion
Lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar ska vara besiktade och godkända för att
få användas.
40.000 - 400.000 kr
27 Förvaring av olika dokument
40.000 - 400.000 kr

Besiktning av lyftanordningar och
vissa andra

2014:16

Byggnads- och anläggningsarbete

2014:26

7

Byggnads- och anläggningsarbete

2014:26

8

Byggnads- och anläggningsarbete

2014:26

12

Byggnads- och anläggningsarbete

2014:26

14

Byggnads- och anläggningsarbete

2014:26

60a

2014:26

92a

2015-01-01
Byggnads- och anläggningsarbete
2015-01-01

Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det
gäller byggarbetsplatser
5.000 kr
Arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan
byggarbetsplatsen etableras
50.000 kr (förhandsanmälan)
10.000 kr (ingen förhandsanmälan)
<2 dagar
-ingen sanktionsavgift
Om en arbetsmiljöplan ska upprättas ska
byggarbetsmiljö-samordnaren upprätta eller låta
upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen
etableras
50.000 kr (förhandsanmälan)
10.000 kr (ingen förhandsanmälan)
<2 dagar
-ingen sanktionsavgift
Byggarbetsmiljö-samordnare ska se till att den
arbetsmiljöplan som upprättats finns tillgänglig på
byggarbetsplatsen
50.000 kr
10.000 kr
<2 dagar -ingen saktionsvagift
Om fallskydd saknas och arbete utförs, där det
finns risk för fall och fallhöjden är mer än två
meter.
40.000 - 400.000 kr
Om fallskydd saknas och takarbete utförs, där
det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två
meter.
40.000 - 400.000 kr

2

AFS
Enkla tryckkärl

Ädringsföreskrift § Sanktion
2014:19
10 CE-märkning
Anvisningar med uppgifter om märkning, samt
uppgifter om avsett användningsområde och om
underhålls- och installationsvillkor för att kärlets
användnings-säkerhet ska kunna garanteras.
50 000 kronor samt 10 % av produktens eller
produkternas totala försäljningsvärde fram till den
tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf
konstaterades. Den som för samma tryckkärl även
överträder 25 § ska endast betala en sanktionsavgift.

Enkla tryckkärl

2014:19

25 Krav på märkning
50 000 kronor samt 10 % av produktens eller
produkternas totala försäljningsvärde fram till den
tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf
konstaterades. Den som för samma tryckkärl även
överträder 10 § ska endast betala en sanktionsavgift.

Besiktning av trycksatta anordningar 2014:31

Besiktning
se texten olika klasser och märkeffekter avgör

Gravida och ammande arbetstagare 2014:24

9

Kemiska arbetsmiljörisker

2014:5

45 Kemiskt ämne som tillhör grupp A i bilaga 1 eller
en kemisk produkt som innehåller en tillsats av ett
sådant ämne får inte hanteras
40.000-400.000
47 Ett kemiskt ämne som tillhör grupp B i bilaga 1
eller en kemisk produkt som innehåller ett sådant
ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer får inte
hanteras utan tillstånd
15.000- 50.000

2014:22

6

Kemiska arbetsmiljörisker

Maskiner

Gravid eller förlöst högst 14 veckor tidigare får
inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg
som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för
hennes hälsa eller säkerhet
40.000 - 400.000 kr

EG-försäkran om överensstämmelse
150 000 kronor samt 10 % av produktens eller
produkternas totala försäljningsvärde fram till den
tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf punkt
e) konstaterades.

3

AFS
Medicinska kontroller i arbetslivet

Ädringsföreskrift §
2014:23
6

Sanktion
Medicinsk kontroll för bedömning av
tjänstbarhet
15.000 - 150.000

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2014:34
2006:8) om provning med övereller undertryck

24 Någon utför trycksättning utan behörighet enligt
20 §
10.000 kr

Ställningar (AFS 2013:4)

10 Typkontroll, avsaknad av typkontroll
2000 kr/komponent som levererats, max 100 000 vid
varje leveranstillfälle.

Ställningar (AFS 2013:4)

47 Kunskaper och kvalifikationer, genomförd utbildning,
dokumentation av kunskap.
5 000 – 20 000 per berörd och avsaktat dokument.

Tillfälliga personlyft med kranar eller 2014:21
truckar
Tillfälliga personlyft med kranar eller
truckar
Tillfälliga personlyft med kranar eller
truckar

19 Besiktning av basmaskin och arbetskorg
40.000 -400.000 kr
20 Förvara besiktningsintyget från besiktningen
40.000 -400.000 kr
(22) (ej sanktionsavgift)

Tryckbärande anordningar

2014:25

5

Utförande av personlig
skyddsutrustning

2014:18

10 Försäkran om överensstämmelse
50.000 + 10% av produktens eller produkternas totala
försäljningsvärde fram till den tidpunkt som
överträdelsen av denna bestämmelse konstaterades.

Försäkran om överensstämmelse
75 000 kronor samt 10 % av produktens eller
produkternas totala försäljningsvärde fram till den
tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf
konstaterades.

4

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Föreskrift

Ändringsföreskrift §

Sanktionsavgiften avser

§ -Text

Arbete i explosionsfarlig miljö 2014:13

7

Dokumenterad riskbedömning
5.000 - 50.000

7 § Riskbedömning ska vara dokumenterad. Riskbedömningen ska ha utförts av någon som har lämplig utbildning och kunskap för
att göra riskbedömningar av explosiv atmosfär. I riskbedömningen ska finnas uppgifter om
– explosionsbenägenhet hos blandningen,
– förekommande tändkällor,
– sannolikheten för att explosiv atmosfär uppstår samt dess varaktighet,
– sannolikheten för att en explosiv atmosfär antänds och konsekvenserna av explosionen samt om
– utrymmen, utrustningar, installationer, material eller liknande som har bedömts ha betydelse för
explosionsrisken.
Riskbedömningen ska även omfatta
– rutiner för säker hantering i explosionsfarlig miljö,
– erforderlig skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder för respektive riskkälla,
– områden som genom öppningar har eller som kan få förbindelse med områden där explosiv
atmosfär kan uppstå,
– rutiner för säkert omhändertagande av spill och läckage samt
– lämpligt släckmedel och släckförfarande vid brand för att förebygga explosion.
Riskbedömningen ska omfatta såväl normalt arbete och drift som förväntade
avvikelser och fel. Den arbetsgivare som inte har upprättat en riskbedömning enligt första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 19 §.
Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor

Arbete i explosionsfarlig miljö 2014:13

16

Explosionsskydds-dokument
5.000 -50.000

16 § För arbetsplatser där explosionsrisk föreligger ska arbetsgivaren innan
arbete påbörjas upprätta ett explosionsskyddsdokument, baserat på riskbedömningen. Explosionsskyddsdokumentet ska hållas
aktuellt. Exxplosionsskyddsdokumentet ska särskilt innehålla uppgifter om
– att explosionsriskerna har fastställts och bedömts enligt 13 §,
– förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner,
– de områden som har klassificerats och delats in i zoner enligt 11 §,
– rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering,
– förekommande samordningsansvar,
– hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material,
varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt,
– tryckavlastningszoner,
– rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand.
På arbetsplats eller driftställe med samordningsansvar ska omfattningen av och ansvarig person för denna samordning framgå av
explosionsskyddsdokumentet. Den arbetsgivare som inte har upprättat ett explosionsskyddsdokument enligt första stycket ska betala
en sanktionsavgift, se 19 §. Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor

Arbete i explosionsfarlig miljö 2014:13

18

Förnyad riskbedömning efter
olycka
40.000 - 400.000 kr

18 § Olycksfall och tillbud ska utredas, dokumenteras och riskbedömas. Arbetet får inte återupptas efter
ett explosionsolycksfall eller allvarligt tillbud förrän en ny riskbedömning visat att arbetet kan utföras
säkert.
Den arbetsgivare som har återupptagit arbetet utan att ha upprättat en förnyad riskbedömning ska
betala en sanktionsavgift, se 19 §.
Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000
kronor.

Användning av truckar

2014:20

19

Skriftligt tillstånd från
arbetsgivaren för att få använda
truck
15.000 -150.000 kr

19 § En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck.
Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället
utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.
På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till
detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker
truckanvändning på arbetsstället.
Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala
en sanktionsavgift, se 23 §.
Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor.

Användning av truckar

2014:20

(19) (ej sanktion kommentar)

Till 19 § Den som godkänts vid en truckförarutbildning får vanligen ett utbildningsbevis. Det är viktigt att inte förväxla detta
utbildningsbevis med tillståndet från arbetsgivaren om att få framföra truckar. Exempel på arbetsuppgifter som kan specificeras i ett
tillstånd är vilka godsslag som föraren får hantera och inom vilka lokaler eller områden som föraren får använda truckar. Andra
arbetsuppgifter som kan specificeras i tillståndet är t.ex. användning av utbytbar utrustning eller körning på väg. Tillståndet kan
tidsbegränsas.
Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:
• Anställda arbetstagare.
• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen). I fråga om verksamhet utan
anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de
arbetar heltid eller deltid:
• De personer som driver verksamheten.
• Inhyrd arbetskraft.
Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet
sysselsatta inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen. Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende
den dag som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

5

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift
Föreskrift
Asbest

Ändringsföreskrift §
2014:27
10

Sanktionsavgiften avser
§ -Text
10 § Asbest eller asbesthaltigt material får hanteras för forsknings- och utvecklingsändamål samt vid analys endast efter tillstånd av
Tillstånd: Asbest eller
asbesthaltigt material får
Arbetsmiljöverket. Den arbetsgivare som bryter mot något eller några av kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 51
hanteras för forsknings- och
§. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor
utvecklingsända-mål samt
vid analys endast efter
tillstånd
Tillstånd: Asbest och
11 § Asbest och asbesthaltigt material som redan har installerats eller tagits i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling
asbesthaltigt material som redan endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att borra hål vid maximalt tre tillfällen per
har installerats eller tagits i bruk arbetsgivare och kalenderår om den totala
får hanteras vid bearbetning och arbetsmängden för arbetet är mindre än en persontimme per tillfälle, om utsugsanordning används och om anordningen är placerad i
behandling endast efter tillstånd direkt anslutning till håltagningen. Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av bearbetning och behandling bryter mot kraven i
denna bestämmelse ska betala en sanktionsavgift, se 51§.
15 000 - 150 000 kr
Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor

Asbest

2014:27

11

Asbest

2014:27

12

Tillstånd: Material som
innehåller mer än 1 viktprocent
asbest får hanteras vid rivning
av byggnad, byggnadsdel,
teknisk anordning eller del av
sådan anordning endast efter
tillstånd
40 000 - 400 000 kr

Asbest

2014:27

33

Asbest

2014:27

36

Förpackningar och behållare
33 § Förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall, asbestförorenat material eller asbestförorenad personlig
som innehåller asbesthaltigt
skyddsutrustning ska vara märkta med en varningstext som innehåller ordet
avfall, asbestförorenat material ”asbest”. Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera förpackningar eller behållare enligt kraven i första stycket ska betala en
eller asbestförorenad personlig sanktionsavgift, se 51 §.
Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor
15.000-150.000
skyddsutrustning ska vara
märkta med en varningstext som
innehåller ordet
”asbest”
15 000 - 150 000 kr
Giltigt utbildningsbevis för den 36 § Den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning
som leder och den som utför
som innehåller asbest eller asbesthaltigt material ska ha genomgått sådan särskild utbildning om asbest som minst innehåller avsnitt
arbete med rivning av byggnad, om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning,
byggnadsdel, teknisk anordning arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller samt rivningsteknik
eller del av sådan anordning
med praktiska tillämpningsövningar. De personer som avses i första stycket ska därefter minst vart femte år genomgå en
som innehåller asbest eller
kompletterande utbildning om asbest bestående av kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget. Utbildningen enligt första
asbesthaltigt material
stycket uppfyller även utbildningskravet för sådan hantering som anges i 11 §. Arbetsgivaren ska se till att de personer som avses i
50 000 kronor för varje
första eller andra stycket har genomgått föreskrivna utbildningar och ska kunna uppvisa giltiga utbildningsbevis för dessa personer.
sådan person
Den arbetsgivare som sysselsätter personer som avses i första eller andra stycket och som inte kan uppvisa giltiga utbildningsbevis
ska betala sanktionsavgift om 50 000 kronor för varje sådan person, se 51 §.

Berg- och gruvarbete

2014:10

27

Mätkrav
40.000 - 400.000 kr

27 § Låg radonhalt ska eftersträvas på alla arbetsställen under jord. Vid arbete under jord ska radonhalten bestämmas genom
mätningar. Mätningar av radonhalten ska ske regelbundet, dock minst 1 gång per år. Förekomsten av radon ska därutöver
undersökas
1. så snart nytt bergutrymme skapats, eller
2. vid ändrade förhållanden som kan påverka radonhalten.
Den arbetsgivare som i strid med kraven i andra stycket inte genomför mätning ska betala en sanktionsavgift, se 53 §. Lägsta avgiften
är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor

Berg- och gruvarbete

2014:10

52

Upprätta dokument
5.000 - 50.000 kr

52 § Den som är samordningsansvarig enligt 3 kap. 7 d § arbetsmiljölagen på ett arbetsställe som omfattas av dessa föreskrifter ska
upprätta ett särskilt dokument för samordningen. Den samordningsansvarige som inte upprättar ett särskilt dokument för
samordningen enligt vad som föreskrivs i denna bestämmelse ska betala sanktionsavgift, se 53 §. Lägsta avgiften är 5 000 kronor och
högsta avgiften är 50 000 kronor

Besiktning av lyftanordningar 2014:16
och vissa andra tekniska
anordningar

4

Den som använder en eller flera anordningar i strid med kraven i denna paragraf ska betala en sanktionsavgift, se 30 §. Besiktning ska
ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa oberoende, rutiner och kompetens

Besiktning av lyftanordningar 2014:16
och vissa andra tekniska
anordningar

27

Lyftanordningar och vissa andra
tekniska anordningar ska vara
besiktade och godkända för att
få användas.
40.000 - 400.000 kr
Förvaring av olika dokument
40.000 - 400.000 kr

12 § Material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest får hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller
del av sådan anordning endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. Tillstånd enligt första stycket behövs inte för demontering av
asbesthaltiga bromsbelägg och andra friktionselement eller för demontering av formgjutna asbesthaltiga packningar som kan
demonteras hela. Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av rivning bryter mot kraven i denna bestämmelse ska betala en
sanktionsavgift, se 51 §.
Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor.

En arbetsgivare som använder en besiktningspliktig anordning ska förvara följande dokumentation eller kopia av den:
– Senaste besiktningsintyg.
– Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått sådan.
– Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när en sådan krävs enligt 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
2008:3) om maskiner eller motsvarande bestämmelser från något annat land inom EES.
– Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift.
– De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga.
– I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda betryggande säkerhet. Bestämmelserna i första stycket ska
också gälla den som hyr ut eller på annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning. Den som använder en eller flera
besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 30 §

6

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Föreskrift
Byggnads- och
anläggningsarbete

Ändringsföreskrift §
Sanktionsavgiften avser
(1a§) (ej sanktionerad)
2014:26

§ -Text
1 a § Bestämmelserna i 19, 21, 31, 45, 48, 71 och 85 §§ gäller även planering och utförande av vinterväghållning. Bestämmelserna i 19,
48 och 56 a §§, 60 § tredje stycket, 60 a, 86 a, 87, 89 och 92 a §§ gäller även planering och utförande av snöskottning på tak.

Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

7

Förhandsanmälan till
Arbetsmiljöverket då det
gäller byggarbetsplatser
5.000 kr

7 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetena påbörjas, lämna en förhandsanmälan till
Arbetsmiljöverket då det gäller byggarbetsplatser
– på vilka arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts
samtidigt eller
– på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.
Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter enligt bilaga 1. Ett exemplar av förhandsanmälan ska finnas uppsatt väl synligt på
byggarbetsplatsen och, om det behövs, uppdateras regelbundet. Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetet ansvarar för
att så sker. Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med kraven i första stycket inte lämnar någon
förhandsanmälan enligt bilaga 1, ska denne betala sanktionsavgift om 5 000 kronor, se 101 §.

Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

8

Arbetsmiljöplan upprättas
och finns tillgänglig innan
byggarbetsplatsen etableras

8 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan
byggarbetsplatsen etableras om – något av de arbeten som anges i 12 a § andra stycket C behöver utföras i samband med byggnadseller anläggningsarbetet eller – arbetet är av sådan omfattning att förhandsanmälan ska lämnas enligt 7 §. Denna ska vidare se till att
alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till
de eventuella förändringar som ägt rum. Ytterligare bestämmelser om arbetsmiljöplan finns i 12, 12 a och 14
§§. Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med denna bestämmelse inte har sett till att en
arbetsmiljöplan upprättats innan byggarbetsplatsen etablerats ska denne betala sanktionsavgift om
• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter,
• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter. Om hela byggnads- eller
anläggningsarbetet pågår under kortare tid än två dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.

50.000 kr (förhandsanmälan)
10.000 kr (ingen
förhandsanmäla
n)
<2 dagar
-ingen sanktionsavgift

Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

12

Om en arbetsmiljöplan ska
upprättas ska byggarbetsmiljösamordnaren upprätta eller
låta upprätta en sådan plan
innan byggarbetsplatsen
etableras
50.000 kr (förhandsanmälan)
10.000 kr (ingen
förhandsanmäla
n)
<2 dagar
-ingen sanktionsavgift

12 § Om 8 § kräver att en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbetsmiljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen
upprätta eller låta upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras. Om byggarbetsmiljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a §
arbetsmiljölagen i strid med denna bestämmelse inte har upprättat eller låtit upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen
etablerats ska denne betala sanktionsavgift om
• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter,
• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter. Om hela byggnads- eller
anläggningsarbetet pågår under kortare tid än två dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.
**
(Vad gäller när privatpersoner låter utföra byggnads- och anläggningsarbete och konsumenttjänstlagen är tillämplig?
Bestämmelserna om sanktionsavgifter enligt 7, 8 och 12 §§ gäller även för privatpersoner som låter utföra byggnads- eller
anläggningsarbete och där konsumenttjänstlagen (1985:716) är tillämplig.
Det innebär att även privatpersoner som till exempel låter uppföra en villa eller bygga om eller till, renovera eller underhålla en villa
kan vara tvungna att betala sanktionsavgift om inte villaägaren överlåtit åt en uppdragstagare att självständigt ansvara för planering
och projektering av arbetet eller för utförandet av detta (eller bådadera). Om uppdragstagaren är självständigt ansvarig går
nämligen byggherrens arbetsmiljöansvar över på denne om konsumenttjänstlagen är tillämplig, se arbetsmiljölagen 3 kap. 7 c §.
En uppdragstagare anses vara självständigt ansvarig om denne är total- eller generalentreprenör.
En entreprenör vid delad entreprenad anses däremot inte ha ett självständigt ansvar för byggprojektet, så om entreprenaden är
delad blir det byggherren själv som blir tvungen att betala sanktionsavgift.
Det innebär alltså att den villaägare som inte vill ha kvar sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen behöver vara noga med att
beställa en totalentreprenad eller generalentreprenad för de arbeten man vill få utförda om inte villaägaren vill behålla sitt
arbetsmiljöansvar i egenskap av byggherre.)

Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

14

Byggarbetsmiljö-samordnare ska
se till att den arbetsmiljöplan
som upprättats finns tillgänglig
på byggarbetsplatsen
50.000 kr (förhandsanmälan)
10.000 kr (ingen
förhandsanmäla
n)
<2 dagar
-ingen sanktionsavgift

14 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska organisera en
skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen
ska byggarbetsmiljösamordnaren organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem.
Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och
12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, så snart byggarbetsplatsen etablerats.
Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i
arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt
rum. Byggarbetsmiljösamordnaren ska därvid anpassa planen till de arbetsmetoder som verkligen används och till de verkliga
förutsättningarna för arbetets utförande. Även beskrivningen av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras ska vara uppdaterad. Vid alla
ändringar i arbetets utförande av betydelse eller ändrade förutsättningar av betydelse för arbetsmiljön, ska en ny anpassning göras.
Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i
dokumentationen enligt 12 b §, som kan komma att krävas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och de eventuella förändringar
som ägt rum. Om den som är byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen i strid med kraven i andra stycket inte
ser till att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar
där kan ta del av den, ska denne betala sanktionsavgift om
• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter,
• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter. Om hela byggnads- eller
anläggningsarbetet pågår under kortare tid än två dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.

Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

(56a) (ej sanktionerad)

Fall till lägre nivå m.m.
56 a § Vid arbeten med fallrisker ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§ och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte
uppfyller den miniminivå som finns beskriven i 60 a § kan sanktionsavgift påföras.

7

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift
Föreskrift

Ändringsföreskrift §

Sanktionsavgiften avser

§ -Text

Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

Om fallskydd saknas och
arbete utförs, där det finns
risk för fall och fallhöjden är
mer än två meter.
40.000 - 400.000 kr

60 a § Om fallskydd enligt 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter, ska
sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 86 a och 92 a §§.
1. Skydd mot fall ska finnas vid arbetet genom att man
a. arbetar i skydd av skyddsräcken,
b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,
c. arbetar i arbetskorgar,
d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,
e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller
f. använder personlig fallskyddsutrustning.

60a

2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–e nedan.
a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från
ställningslag ska bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta räcken utnyttjas som fallskydd, får
fotlist utelämnas.
b. Öppningar och hål med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller skyddsräcken.
c. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med falldämpare. Linan ska
vara förankrad.
d. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.
e. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en förflyttning längs stege eller
stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan nivån där förflyttningen startar och nivån där den
slutar är mer än 4 meter.
3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.
a. Vid arbete från lös stege behöver personlig fallskyddsutrustning inte
användas om alla villkor i punkterna nedan är uppfyllda
– endast enstaka arbeten utförs,
– stegen är kortare än 5 meter,
– arbetet tar mindre än 15 minuter per steguppställning och
– arbetet kan utföras med en hand, och så att man håller sig fast i stegen med den andra handen.
b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt 7 meter över
marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt
för fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga
infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

(86a)

Byggnads- och
anläggningsarbete

2014:26

92a

Takarbete
86 a § Vid arbeten på tak ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§ och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller
den miniminivå som finns beskriven i 92 a § kan sanktionsavgift påföras.
Om fallskydd saknas och
takarbete utförs, där det finns
risk för fall och fallhöjden är mer
än två meter.
40.000 - 400.000 kr

Sanktionsavgift vid takarbete
92 a § Om fallskydd enligt 87–89 §§ saknas och takarbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter, ska
sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 56 a och 60 a §§.
1. Skydd mot fall ska finnas vid takarbetet genom att man
a. arbetar i skydd av skyddsräcken,
b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,
c. arbetar i arbetskorgar,
d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,
e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller
f. använder personlig fallskyddsutrustning.
2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–h nedan.
a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från
ställningslag ska bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist
utelämnas. Skyddsräcke ska finnas även på takkant vid gavel.
b. Om arbete endast bedrivs på ett begränsat område av taket är det tillräckligt att fallskyddet skyddar mot fall inom detta område, om
tydlig och hållbar avspärrning finns mot övriga delar av taket där arbete inte förekommer.
c. Öppningar och hål i tak eller underlag med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller skyddsräcken.
d. Område på tak eller underlag med risk för genomtrampning ska spärras av.
e. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med falldämpare. Linan ska vara förankrad.
f. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.
g. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en förflyttning längs stege eller stegar, fasta eller lösa, om
höjdskillnaden mellan mark och nivån där förflyttningen slutar är mer än 4 meter. Vid förflyttning mellan olika nivåer på tak ska personlig
fallskyddsutrustning användas och vara förankrad även om nivåskillnaden är mindre än 4 meter.
h. Personlig fallskyddsutrustning ska användas vid förflyttning på tak och löpande förankras. Detta gäller inte om det finns skyddsräcken
som skyddar mot fall.
3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.
a. Arbete på tak med högst 6 graders lutning när arbetet utförs mer än två meter från takkanten eller annan kant. Tydliga och hållbara
avspärrningar ska finnas som avgränsar arbetsområdet, minst två meter från takkanten eller annan kant. Om takytan lutar utåt och taket
är så halt att det finns risk att falla över kanten, gäller inte detta undantag.
b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt 7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar
längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt för
fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga infästningsanordningar längs
vägen upp ska användas, om sådana finns.
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Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Kemiska arbetsmiljörisker

Ändringsföreskrift §

Sanktionsavgiften avser

§ -Text

Enkla tryckkärl

2014:19

CE-märkning
Anvisningar med uppgifter om
märkning, samt uppgifter om
avsett användningsområde och
om underhålls- och
installationsvillkor för att kärlets
användnings-säkerhet ska
kunna garanteras.
50 000 kronor samt 10 % av
produktens eller produkternas
totala försäljningsvärde fram till
den tidpunkt som överträdelsen
av denna paragraf
konstaterades. Den som för
samma tryckkärl även
överträder 25 § ska endast
betala en sanktionsavgift.

10 § Kärlet ska ha försetts med CE-märkning på det sätt som anges i 17 eller 20 §§. Bestämmelser om anbringande och
användning av CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. För CE-märkning enligt
dessa föreskrifter gäller också följande. CE-märkningen ska anbringas på ett väl synligt, lättläst och varaktigt sätt antingen på
kärlet eller på en tillverkningsskylt som fästs på kärlet på ett sådant sätt att den inte kan avlägsnas. CE-märkningen ska följas av
identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för verifikationen eller övervakningen.
Vidare ska kärlet ha väl synlig, lättläst och varaktig märkning med minst följande uppgifter:
– högsta arbetstryck PS i bar
– högsta arbetstemperatur Tmax i °C
– lägsta arbetstemperatur Tmin i °C
– kärlets volym V i liter
– tillverkarens namn eller märke
– kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinummer
– de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.

Enkla tryckkärl

2014:19

Besiktning av trycksatta
anordningar

2014:31

10

25

Märkning enligt ovan får anbringas på en tillverkningsskylt som är fäst vid tryckkärlet så att den inte kan avlägsnas. Skylten ska vara
så beskaffad att den inte kan återanvändas samt vidare ha plats för ytterligare information. Den tillverkare eller dennes
representant inom EES som för enkla tryckkärl av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i femte eller sjätte stycket avseende
kraven om märkning ska betala sanktionsavgift, se 26 §. Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:
För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller
produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma
tryckkärl även överträder 25 § ska endast betala en sanktionsavgift.

Krav på märkning
50 000 kronor samt 10 % av
produktens eller produkternas
totala försäljningsvärde fram till
den tidpunkt som överträdelsen
av denna paragraf
konstaterades. Den som för
samma tryckkärl även
överträder 10 § ska endast
betala en sanktionsavgift.

25 § Med kärlen ska följa anvisningar med uppgifter om märkning enligt 10 § sjätte stycket, med undantag för kärlets
serienummer, samt uppgifter om avsett användningsområde och om underhålls- och installationsvillkor för att kärlets
användningssäkerhet ska kunna garanteras. Anvisningarna ska vara på svenska. Den tillverkare eller dennes representant inom EES
som för enkla tryckkärl av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i denna bestämmelse ska betala sanktionsavgift, se 26 §.
Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:
För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller
produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma
tryckkärl även överträder 10 § ska endast betala en sanktionsavgift.

Besiktning

46 § Bestämmelserna i 9 § första stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Den som överträder dessa
bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen. Avgiften ska bestämmas enligt följande:

se texten olika klasser
och märkeffekter avgör

Trycksatta anordningar, utom behållare för luft eller kvävgas och pannanläggningar
– i klass A: 20 000 kronor.
– i klass B: 10 000 kronor.
Behållare för luft eller kvävgas
– i klass A: 10 000 kronor
Pannanläggningar där pannans märkeffekt är
– 100 kW eller lägre: 5 000 kronor.
– över 100 kW men högst 2 000 kW: 10 000 kronor.
– över 2 000 kW men högst 5 000 kW: 25 000 kronor.
– över 5 000 kW men högst 120 000 kW: 50 000 kronor.
– över 120 000 kW: 100 000 kronor.
Om det ingår flera pannor i anläggningen bestäms avgiften enligt pannornas sammanlagda märkeffekt.
AFS 2005:03 9 § Trycksatta anordningar som skall genomgå besiktning enligt någon bestämmelse i 10–12
§§, får användas endast om besiktning har utförts av ett ackrediterat organ som därvid har bedömt att de uppfyller kraven i dessa
föreskrifter. Anordningarna får inte användas med högre tryck och temperatur än vad ett ackrediterat organ bedömt som högsta
tryck och högsta temperatur. De får heller inte användas med lägre tryck och temperatur än vad organet bedömt som lägsta tryck
och lägsta temperatur. Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan provdrift, intrimning eller liknande som organet bedömt är
nödvändig för att besiktning skall kunna utföras.

Gravida och ammande
arbetstagare

2014:24

9

Gravid eller förlöst högst 14
veckor tidigare får inte utföra
nattarbete om hon uppvisar
läkarintyg som anger att
sådant arbete skulle vara
skadligt för hennes hälsa eller
säkerhet
40.000 - 400.000 kr

9 § En arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg
som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet. Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon
erbjudas arbete under dagtid. Den som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera kvinnor utföra nattarbete ska betala
en sanktionsavgift, se 11 §. Lägsta avgiften är 40 000 kr och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har
500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor.
Till 9 § Nattarbete i samband med graviditet och under amningsperioden anses normalt inte innebära någon ökad risk för ohälsa
och olycksfall. Det gäller t.ex. arbeten utan påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning och med tillräckliga möjligheter till
vilopauser. Nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning bör undvikas vid graviditet. Det kan t.ex. gälla
arbete inom jourverksamhet eller liknande där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis ofta. Vidare kan nattarbete vara
olämpligt för kvinnor som av medicinska skäl bedöms löpa ökad risk för graviditetskomplikationer. Det måste dock avgöras
individuellt i samråd mellan läkare och patient. Observera att det läkarintyg som efterfrågas i paragrafen gäller friska gravida
kvinnors arbetssituation
och inte sjukskrivning. Under sådana omständigheter som beskrivs ovan är det angeläget att arbetstagaren
erbjuds arbete på dagtid. Det gäller även för ammande kvinnor. Om ett läkarintyg enligt 9 § har uppvisats bör arbetsgivaren
dokumentera detta. Arbetsgivaren bör också ge arbetstagaren en kopia av det som dokumenterats.
I föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet och i föreskrifterna om hälsoundersökning av flygpersonal inom
civilflyget finns också bestämmelser om läkarundersökningar vid nattarbete. Med nattarbete avses i detta fall att arbeta
under tiden mellan 00.00 och 05.00.
Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:
• Anställda arbetstagare.
• Inhyrd arbetskraft (jmf 3 kap. 12 § 2 st AML).
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Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift
Föreskrift

Ändringsföreskrift §

Sanktionsavgiften avser

§ -Text

Arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS 2006:8) om
provning med över- eller
undertryck

2014:34

Någon utför trycksättning
utan behörighet enligt 20 §
10.000 kr

20 § Trycksättning med gas ska utföras av ett kontrollorgan, typ A, B eller C enligt SS-EN-ISO/IEC
17020:2005, som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande
av förordning (EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. (AFS 2011:15) Trycksättning med gas kan
även utföras av:

24

a) kontrollorgan från annat land inom EES om kontrollorganet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i ISO/IEC 17020, av ett
ackrediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i standarden ISO/IEC 17011 eller
b) organisation från annat land inom EES som på annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig
kompetens.
24 § Bestämmelserna i 20 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljö- lagen (1977:1160). Den som överträder dessa
bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ Arbetsmiljölagen. Avgiften ska vara 10 000 kronor varje gång som
någon utför trycksättning utan behörighet enligt 20 §.

Tillfälliga personlyft med
kranar eller truckar

19

Besiktning av basmaskin
och arbetskorg
40.000 -400.000 kr

19 § För att få användas till personlyft ska varje kombination av en basmaskin och en arbetskorg vara besiktad enligt bestämmelserna i
22–25 §§ och bilaga B. Kombinationen ska då ha bedömts erbjuda betryggande säkerhet för att få användas till personlyft.
Om ett kontrollorgan har angivit att bedömningen bara gäller om vissa angivna brister åtgärdas, ska dessa brister dessutom ha rättats
till. Containerkranar, containerok och containerkorgar inom ett avgränsat hamnområde får alternativt genomgå gruppbesiktning.
Om gruppbesiktning tillämpas ska varje ingående individ tydligt och väl synligt vara märkt med en unik gruppbeteckning. Vid lyft av
personer får enbart individer tillhörande samma grupp användas tillsammans. En arbetsgivare som använder en kombination av en
eller flera basmaskiner och arbetskorgar i strid med kraven i första eller andra stycket, ska betala en sanktionsavgift, se 26 §. Lägsta
avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor

Tillfälliga personlyft med
kranar eller truckar

20

Förvara besiktningsintyget
från besiktningen
40.000 -400.000 kr

20 § En arbetsgivare som använder en kran eller en truck med en arbetskorg för tillfälliga personlyft ska förvara besiktningsintyget från
den första besiktningen och det senaste besiktningsintyget från återkommande besiktning.
En arbetsgivare som använder en eller flera kranar eller truckar med en arbetskorg utan att kunna
visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 26 §.
Har sanktionsavgift betalats enligt 19 §, ska inte sanktionsavgift enligt 20 § betalas. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta
avgiften är 400 000 kronor

Tillfälliga personlyft med
kranar eller truckar

(22)

(ej sanktionsavgift)

22 § Besiktning ska ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa oberoende, rutiner och kompetens
som motsvarar kraven enligt SS-EN ISO/IEC

2014:21

17020 ”Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan”. Kontrollorganet ska vara anmält till
Arbetsmiljöverket och ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931
och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller enligt motsvarande bestämmelser i något annat land inom Europeiska
unionen, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet.

Tryckbärande anordningar

2014:25

5

Försäkran om
överensstämmelse
75 000 kronor samt 10 % av
produktens eller produkternas
totala försäljningsvärde fram
till den tidpunkt som
överträdelsen av denna
paragraf konstaterades.

5 § Tryckbärande anordningar och aggregat enligt 6–7 §§ som
1. släpps ut på marknaden,
2. annars avlämnas för att tas i bruk eller
3. tas i drift,
ska uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i bilaga 1. De får släppas ut på marknaden, annars avlämnas för att tas i bruk eller tas i
drift endast om bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ har iakttagits. De ska åtföljas av en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4.
I stället för bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ får motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES tillämpas. Den tillverkare
eller dennes representant inom EES som för tryckbärande anordningar av kategori II, III och IV inte följer vad som föreskrivs i andra
stycket avseende kravet om åtföljande av en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4 ska betala sanktionsavgift, se 15 §.
Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:
För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 75 000 kronor samt 10 % av produktens eller
produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades.

Ställningar

2013:04

10

Typkontroll

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får tillhandahållas på marknaden eller ställas ut till
försäljning endast om de omfattas av ett gällande typkontrollintyg och kontrollen enligt 17 § är utförd.
Typkontrollintyget för en produkt enligt första stycket ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) som är ackrediterat för att utföra typkontroll av den aktuella typen av produkter. Organet ska vara ackrediterat
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.
Begagnade prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får överlåtas endast om de omfattas av:
• ett gällande typkontrollintyg,
• ett typkontrollintyg som inte längre gäller för nyleverans
eller
• ett typgodkännande enligt äldre regler.
Den som tillhandahåller en produkt på marknaden utan att följa kraven i första och andra stycket ska betala en sanktionsavgift om 2000
kronor för varje enskild komponent som levererats, dock maximalt 100 000 kronor för varje leveranstillfälle, se 75§.

Ställningar

2013:04

47

Kunskaper och kvalifikationer

Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta
arbete. Arbetstagarna ska som lägst ha fått särskild information eller lämplig utbildning enligt vad som står i bilaga 3. Bilaga 3 anger även
för vilka arbetsuppgifter respektive utbildning gäller.
Dokumentation, i enlighet med bilaga 3, som styrker att den som upp för, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar eller
väderskydd har genomgått utbildning med godkänt resultat ska finnas. Särskilda förutsättningar gäller för dem som genomgår
lärlingsutbildning, se bilaga 3.
Den arbetsgivare som inte följer kraven i andra och tredje stycket ska, för varje arbetstagare för vilken dokumentation om utbildning inte
kan uppvisas, betala en sanktionsavgift, se 75 §.
Sanktionsavgiftens storlek avgörs av vilken utbildning som krävs för arbetsuppgiften enligt följande uppställning.
Utbildning
Särskild information om rullställningar, 5 000:Allmän utbildning om ställningar, 10 000:Särskild utbildning om ställningar, 20 000:Tilläggsutbildning om väderskydd, 10 000:Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner, 10 000:Om tilläggsutbildning krävs för arbetsuppgiften krävs även allmän eller särskild utbildning om ställningar. Om inte något utbildningsbevis
kan uppvisas ska sanktionsavgiften betalas för båda överträdelserna.
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