
 

   

 
 
LOs yttrande ang remiss om förslag till 
föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 
 

 

Ändringsförslaget innebär att utbildningskravet för diisocyanater tas bort i 

nuvarande föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker för att undvika 

dubbelreglering med Reach-förordningens utbildningskrav.  

 

Berörda branscher är framförallt färgindustri och tillverkning av lim, 

lackering inom verkstäder och skumisolering inom bygg, stoppning och 

plastvaror Men även skönhetsbranschen med nagel- och ögonfransarbeten är 

mycket berörd. 

 

Den sistnämnda branschen är den enda kvinnodominerade branschen som i 

vardagsarbetet hanterar diisocyanater och utgörs av småföretagare där 

kunskapsnivån inom arbetsmiljöområdet och regelverket ofta är lågt vilket 

troligt nog även är orsaken till avsaknaden av skyddsorganisation. Dessutom 

är det den bransch som i direkt mening utsätter tredje person för 

diisocyanaters hälsorisker. Arbetsmiljöverkets konsekvensbeskrivning och 

beskrivning om vilka grupper som berörs av förändringen behöver 

kompletteras med de kvinnodominerade skönhetssalongerna. 

 

Utbildningskraven i Reach-förordningen för diisocyanater bedöms även 

ställa högre utbildningskrav än dagens föreskriftskrav, vilket är bra. För att 

inte riskera att arbetsgivare ska tro att utbildningskravet inte längre gäller 

införs en hänvisning till Reach-förordningens bilaga XVII i allmänna råden 

som hör till dagens föreskrift 37e§ om utbildningskrav (AFS 2011:19) i 

kemiska arbetsmiljörisker. Där listas en rad farliga kemiska produkter varav 

diisocyanater i dag är nummer ett. Därav anser LO att det är viktigt att 

hänvisningen i tillhörande allmänna råd om att utbildningskravet för 

diisocyanater kvarstår genom Reach-förordningen. Hänvisningen bör flyttas 

till början av texten i allmänna råd och inte återfinnas först på slutet och 

därmed riskera att missas. På det viset följer allmänna råd föreskriftens 
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kronologiska ordning och minskar risken för att arbetsgivare tror att det 

skett en lättnad och att varken krav eller sanktionsavgift längre gäller.  

 

Genom att kravet regleras i Reach-förordningen blir följden att 

sanktionsavgiften försvinner som är kopplad till 37e §. Arbetsmiljöverket 

bedömer samtidigt att det inte skulle innebära någon förändring i 

skyddsnivån, vilket inte LO instämmer i. Sanktionsavgiften finns till för att 

stärka efterlevnaden av en föreskrift och därmed signalera vikten av att 

skyddsnivån efterlevs i praktiken. Tas sanktionsavgiften bort torde det 

signalera en lättnad på kravet. Reach-förordningen har istället förbud mot att 

bedriva verksamhet som inte har säkerställt utbildningskravet. Det är ett 

mycket kännbart krav för en företagare men som LO anser att det behöver 

framgå i anslutning till hänvisningen i allmänna råd för att signalera att 

underlåtelse av kraven i Reach-förordningen även ger kännbara 

konsekvenser för verksamheten.  

 

LO vill även trycka på att det redan i dag på ett mer lättillgängligt vis 

behöver tydliggöras på myndighetens webbsida vad Reach-förordningen 

reglerar och länkar till var man hittar adekvata regleringar i den omfattande 

förordningen. För en chef eller ett skyddsombud framgår det inte helt enkelt 

av www.av.se i vilka delar Reach-förordningen berör deras verksamhet eller 

vilka paragrafer eller bilagor som gäller för just deras arbeten.    

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 
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