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De nya reglerna och kraven  

De nya reglerna för byggarbetsplatser och fasta 
driftställen innebär i korthet följande: 

• Byggherren skall redan vid planeringen beakta ar-

betsmiljösynpunkter. 

• Byggherren skall utse byggarbetsmiljösamordnare: 
- för planering och projektering , BASp 

- för utförandet av arbetet, BASu 

• Byggherrens arbetsmiljöansvar kan genom skriftligt 

avtal överlåtas till en självständig uppdragstagare (to-

tal- eller generalentreprenör). 

• Vissa skyldigheter som förhandsanmälan, arbets-

miljöplan och annan dokumentation regleras numera 

direkt i arbetsmiljölagen. 

• Samråd ska ske mellan samordningsansvarig och 

byggarbetsmiljöansvarig vid ombyggnad på befintligt 

driftställe. 
 

För andra som anlitar entreprenörer gäller 

tydligare ansvar i lagen och ny paragrafindelning  för 

samordningsansvar vid fast driftställe. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mer information och offert 
Per Axell Telefon: 070-732 35 43 

Mail: info@arbetsrattsspecialisten.se 

Utbildning av byggarbetsmiljösamordnare 
▢ BASp       ▢ BASu 

 

För byggföretag, industriföretag, fastighetsföretag, kommuner och landsting m.fl. 

Från och med den 1 januari 2009 gäller nya regler i Ar-
betsmiljölagens tredje kapitel. Samtidigt gäller också en  
ny föreskrift från Arbetsmiljöverket om bygg- och anlägg-
ningsarbete (AFS 1999:3 rev 09-01-01).  

Reglerna har tillkommit för att bättre genomföra EG:s 
byggplatsdirektiv (92/57/EEG). 

Olycksriskerna i bygg- och anläggningsarbeten lägger 
också särskilt fokus på inspektioner av genomförande 
och uppföljning. 

Säkra er för de nya kraven! 
Vi har den utbildning ni behöver för de nya kraven. 
Den vänder sig till ansvariga hos byggherrar, byggfö-
retag, fastighetsägare och andra arbetsgivare vid s.k. 
fasta driftställen. 

Utbildningen har ett basprogram men genomförs före-
tagsanpassat, vilket gör den både effektiv och pris-
värd. 

Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer genom-
för vi kunskapstest i 2-dagarsutbildningen (se nedan). 

Läs mer om >> utbildningskraven. 

 

Utbildningens innehåll 
Programmet omfattar en eller två dagar. Vissa delar 
anpassas efter kunskapsnivån i företaget. 
 
  

• Repetition av grunderna i arbetsmiljölagstiftningen 

• Arbetsmiljölagens regler och nyheter (3 kap AML) 

• Byggföreskriftens regler och nyheter (AFS 1999:3) 

• Vad reglerar samordningsansvaret på ett fast driftställe? 

• BASp och BASu – arbetsuppgifter och ansvar 

• Lagstadgade arbetsuppgifter och metod  för delegering. 

• Riskbedömningar - allmänna och särskilda 

• Att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP) 

• Skyddsregler 

• Handlingsplaner på det gemensamma arbetsstället 

• Andra arbetsgivares ansvar 

• Kunskapstest (2-dagars kurs) 

• Utbildningsbevis 
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