
1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2, 3 och 9 §§ samt 4 kap. 2 §
arbetsmiljölagen (1977:1160)2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 §3 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall
därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall änd-
ras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall
som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska an-
ordningar skall underhållas väl.

3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de
förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om
de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa
sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har
att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast
arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden
där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta an-
nan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för
arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att männis-
kors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

9 § Den som tillverkar, importerar eller överlåter ett ämne, som kan föran-
leda ohälsa eller olycksfall, skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra
eller motverka att ämnet vid avsedd användning innebär risk från skydds-
synpunkt.

Vad som sägs i 8 § tredje stycket om produktinformation och information
vid marknadsföring skall gälla även i fråga om ämnen som kan föranleda
ohälsa eller olycksfall.

1 Prop. 2001/02:145, bet. 2001/02:AU9, rskr. 2001/02:282.
2 Lagen omtryckt 1991:677.
3 Senaste lydelse 1999:841.
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4 kap.

2 §4 Om det behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet får re-
geringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket föreskriva
att tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gäl-
lande krav fordras

1. innan arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar får användas,
och

2. innan tekniska anordningar eller ämnen som kan föranleda ohälsa eller
olycksfall får släppas ut på marknaden, användas eller avlämnas för att tas i
bruk.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Inger Andersson
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:764.


