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Beteckning Lagar och förordningar Efterlevnad Ansv. Skyddsrond-Revision/Senast
uppdaterad Åtgärd krävs

AFS 1980:14 - Arbetarskyddsstyrelsens allmänna
råd beträffande psykiska och
sociala aspekter på arbetsmiljön

Kontrolleras bl.a via
medarbetarsamtal och
enkätundersökningar samt
läkarkontroll.

GA 2010-04-01 nej

AFS 1981:14 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om skyddsåtgärder mot skada
genom fall med kommentarer

Kontrolleras via skyddsrond GA 2010-09-22 nej

AFS 1981:15 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om skyddsåtgärder mot skada
genom ras med kommentarer

Kontrolleras via skyddsronder.
Utbildning i pallställ genomförd

GA 2013-05-22 Skyddsrond
gällande pallställ
delvis
genomförd. GA
kontrollerar
status våren
2014

AFS 1982:17 AFS 2000:9 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om anteckningar om jourtid, övertid
och mertid med kommentarer

Automatisk kontroll via monitor,
hanteras av löneadministration.

GA 2010-09-01 nej

AFS 1982:3 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om ensamarbete med kommentarer

Ensamarbete förkommer framförallt
vid jour samt tillfälligt vid t.ex.
sjukdom. Instruktion VI-035 finns
upprättad
Larm finns att använda vid
ensamarbete som är kopplat till
ansvariga personer.

GA 2014-02-10 nej

AFS 1988:4 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om blybatterier för drivning av
fordon samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Instruktioner finns uppsatta vid
laddningsplatser. Föreskriven
skyddsutrustning finns tillgänglig.

GA 2010-09-22 nej

AFS 1992:9 AFS 2011:20 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om smältsvetsning och termisk
skärning samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Utbildning enligt krav finns på
matris. Skyddsföreskrifter finns
upprättade.

GA 2012-04-17 utbildning,
skyddsföreskrifter, riskanalys finns
upprättad på VLV och tråd

nej
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2011-12-16 upphävd §6 till AFS
2011:19

AFS 1993:17 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om åtgärder mot kränkande
särbehandling i arbetslivet samt
allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna

Policy upprättad mot diskriminering
och kränkade särbehandling.
Medarbetarsamtal och
enkätundersökning om arbetsklimat
genomförs årligen och redovisas till
LG och SAM

GA 2012-04-15 se personalpolicy nej

AFS 1994:1 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om arbetsanpassning och
rehablitering samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Finns beskrivet i rutin L-O3.3. Finns
upptaget som en punkt på agenda
SAM. Stöd via Sensia

LO 2010-09-22 nej

AFS 1997:7 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om gaser samt styrelsens allmänna
råd om tillämpningen av
föreskrifterna

Kontroll sker i skyddsrond. Tillstånd
för gashantering sker i
kompetensmatris. Instruktioner
finns upprättat där det behövs.
Utbildning sker vid behov.

GA 2010-11-02 nej

AFS 1998:5 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om arbete vid bildskärm samt
allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna

Kontroll skyddsrond kontor samt via
sensia senast 2011

LO 2010-11-02 nej

AFS 1999:7 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om första hjälpen och krisstöd samt
allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna

Enligt rutin L-O3.5. Krisgrupp finns
upprättad och träffas årligen för
genomgång.

LO 2013-02-20 krisgruppen har haft
möte och uppdaterat

nej

AFS 1999:8 AFS 2008:10 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om användning av pressar och
gradsaxar samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Utbildning i pressar skett
2011-03-12. Genomgång av
pressäkerhet sker av Olssons
maskinservice. protokoll förvaras
på underhåll

GA 2010-11-02 nej

AFS 2001:1 AFS 2008:15 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
systematiskt arbetsmiljöarbete och
allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna

SAM-möten 4 ggr/år enligt agenda.
protokollförs. Skyddsronder
genomförs enligt agenda.

LO 2010-11-02 nej

AFS 2001:3 AFS 2010:11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
användning av personlig
skyddsutrustning samt allmänna
råd om tillämpningen av
föreskrifterna

Instruktioner finns upprättade
avdelningsvis. Kontroll via
skyddsronder. Inköp sker av
huvudskyddsombud.

GA 2011-05-01 nej
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AFS 2001:4 AFS 2002:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
gasflaskor samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Kontroll via skyddsronder GA 2010-11-02 nej

AFS 2002:1 AFS 2011:10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
användning av trycksatta
anordningar samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Vi har 4 trycksatta med luft samt 2
med vatten och 1 oljepanna.
Rutiner finns i Tekla för besiktning
och kontroll.

GA 2010-11-02 nej

AFS 2003:6 AFS 2011:11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
besiktning av lyftanordningar och
vissa andra tekniska anordningar
samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Gäller våra lyftar, plocktruckar samt
egenkontroll och besiktningar av
dessa, vilket sker av extern firma.
Dokumentation sker i tekla. Vi har
egentillverkade gripklor som inte
går att få besiktning på.
Egenkontroll?

GA 2012-04-17 nej

AFS 2004:3 AFS 2011:12 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
stegar och arbetsbockar samt
allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna

Kontroll via skyddsrond GA 2011-08-01 Kontrollera
status vid nästa
skyddsrond

AFS 2005:15 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
vibrationer och allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Mutterdragare finns på VLV samt
tråd och svets. dessa skickas på
kontroll årligen. Dokumenteras via
tekla

GA 2010-11-02 nej

AFS 2005:16 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
buller och allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Bullerkartläggning genomförd 2006.
Hörselskydd används i de fall
värdet är över 85 dB.

GA 2013-05-22 genomgång av
vad som gjorts
sedan sista
bullermätningen,
därefter tas
beslut om vidare
åtgärder.

AFS 2005:3 AFS 2011:16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
besiktning av trycksatta
anordningar samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

Kontroll och dokumentation sker i
tekla
2011:16 handlar om ackreditering

GA 2010-11-02 kontrollera om
detta gäller
tvätten?

AFS 2005:6 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
medicinska kontroller i arbetslivet

Sker i enligt lagkrav med sensia
som utförare samt var tredje år för
samtliga anställda.

GA 2010-11-02 nej

AFS 2006:4 AFS 2010:14 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
användning av arbetsutrustning

Pågår en plan för att riskbedömma
samtliga avdelningar. VLV samt
trådavd. är genomförd och klar.

GA 2013-05-22 Spinning HT
2013, pressavd.
HT 2014
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AFS 2006:5 AFS 2010:15 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
användning av truckar

Riskanalys genomförd 2008 GA.ÅN 2010-11-17 nej

AFS 2006:6 AFS 2010:5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
användning av lyftanordningar och
lyftredskap

Kontroll sker på skyddsrond samt
besiktigas enligt lagkrav se tekla

GA 2010-11-17 nej

AFS 2006:7 AFS 2011:14 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
tillfälliga personlyft med kranar eller
truckar

Vi hyr en saxlift och endast
personer som genomgått utbildning
tillåts använda denna.

GA 2010-05-10 nej

AFS 2007:5 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
gravida och ammande arbetstagare
och allmänna råd om tillämpningen
av föreskrifterna

Tillämpning av lag sker vid aktuella
fall

LO 2010-09-22 nej

AFS 2008:13 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
skyltar och signaler för hälsa och
säkerhet under arbete samt
allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna

Kontrolleras vid skyddsronder GA 2010-12-08 nej

AFS 2008:3 AFS 2011:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
maskiner samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna

I de fall vi själva bygger maskiner
står vi för CE-märkning.
Dokumentation finns på
konstruktionsavdelningen.
Utbildning i CE-märkning har skett
2014

GA 2011-12-06 Ta hänsyn till
grundläggande hälso och
säkerhetskrav vilket vi gör i vår
riskanalys

nej

AFS 2009:2 AFS 2013:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
arbetsplatsens utformning

Ljuskvalitet bedömd ok. Luft ( se
hygieniska mätvärden) annars drag
på lagret.
Rutin finns för städning, kontroll av
nödutrustning m.m

GA 2013-06-03 redaktionella ändringar Gör
sammanställning

AFS 2011:18 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och
allmänna råd om hygieniska
gränsvärden

Mätning av damm och oljedimma
genomförd i spinning och presshall
2004. Visar på mycket låga halter.
Mätning i ytbehandlingsavdelning
avseende kromater genomförd
1996.

GA 2013-05-22 Luftmätning
gällande damm
och oljedimma
skall ske i
spinning och tråd
våren 2014

AFS 2011:19 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och
allmänna råd om kemiska
arbetsmiljörisker

Kemikalielista är upprättad där
risker och skyddsföreskrifter finns
upprättade. all personal har fått
information. Listan finns på intranät
samt en papperskopia
avdelningsvis.

GA 2013-05-22 se över om man
kan installera
filter i
anlöpningsugnar
na
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AFS 2012:2 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och
allmänna råd om
belastningsergonomi

Kontroll vid skyddsrond. Sensia har
gjort kartläggning kollektiv
2007-10-23, tjänstemän
2008-05-25 uppföljning år 2011.
Ergonom genomfört undersökning
på lagret maj 2013. Vid tillfälliga
arbetstoppar fr.a. på VLV se till att
rotera

GA 2013-05-22 nej

AFS 2012:3 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och
allmänna råd om minderårigas
arbetsmiljö

Sker enligt rutin VI-004. Endast
praolelever tas emot som är
minderåriga och då med
handledning.

GA 2013-05-22 nej

Checklista 53 - Svetsverkstäder (1997) Prevent

SFS 1976:580 t.o.m. SFS 2013:615 Lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet

VD har regelbunda samtal med
metall och unionen samt vid
väsentliga ändringar enligt lagkrav.
2012-02-20 handlar och facklig
vetorätt.

GA 2013-08-05 nej

SFS 1977:1160 t.o.m. SFS
2013:610

Arbetsmiljölag (1977:1160) Kontrolleras i internrevisioner,
skyddsronder. dokumenteras i SAM

GA 2013-08-05 nej

SFS 1977:1166 t.o.m. SFS
2013:257

Arbetsmiljöförordning (1977:1166) Se ovan lag GA 2013-06-03 Information skall ske till
fackliga org. när man anmäler
miljöfarlig verksamhet.

nej

SFS 1982:673 t.o.m. SFS 2013:611 Arbetstidslag (1982:673) Kontrolleras via Monitor Resp.
chef

2013-08-05 nej

SFS 1993:581 t.o.m. SFS 2014:119 Tobakslag (1993:581) Rökförbud utom på anvisade
platser utomhus.

GA 2014-04-03 nej

SFS 1998:204 t.o.m. SFS
2010:1969

Personuppgiftslag (1998:204) Nyanställda får information samt
godkänner lagring av
personuppgifter i låst utrymme.
Dokumenteras i
introduktionsplanen.

LO 2010-10-28 nej

SFS 2007:19 t.o.m. SFS 2011:1003 Förordning (2007:19) om PCB m.m. Genomfördes en undersökning
2008 som ej påvisade PCB

GA 2011-12-06 nej

SFS 2008:567 t.o.m. SFS 2012:913 Diskrimineringslag (2008:567) Policy och plan upprättas enligt
intervall

GA 2012-08-08 nej
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SFS 2001:512 t.o.m. SFS 2013:320 Förordning (2001:512) om
deponering av avfall

Deponering sker av trumlings och
scrubberslam, Karateriserat och
analyserat. Ok från Stena

LO 20131001 nej

SFS 2011:927 t.o.m. SFS 2014:25 Avfallsförordning (2011:927) Lokal avfallsförordning finns på
KSRR www.ksrr.se/enligt krav
Miljörapport 2010 godkänd.
2011-12-06 Ny förordning som
anpassas till EU ramdirektiv.
Kontrollerat med Stena. Vi uppfyller
lagen.

LO 2014-01-21 Gäller dumpning Nej

Torsås 3 2009-03-02 Föreskrifter om avfallshantering för
Torsås kommun

Sorterings sker efter föreskrift LO 2011
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SFS 2010:1011 - Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor

Yttre miljörond och
brandskyddsrond genomförd,
område inhägnat.
Mindre än 20 kemikalier anses vara
brandfarliga varav de flesta är
sprayburkar som förvaras i låsta
skåp. Arkosolv förbrukas ca 2
ton/år och förvaras i lockfat (200
kg), max 1 fat i huset samtidigt.

GA 20140331 nej

SFS 2010:1075 t.o.m. SFS
2010:1160

Förordning (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor

Se lag ovan GA 20140331 nej se lag ovan

SRVFS 2003:10 - Statens räddningsverks föreskrifter
om skriftlig redogörelse för
brandskyddet

brandskyddsrond samt inspektion
av brandmyndigheten och
inlämnande av uppgifter.

GA 20140331 nej

SRVFS 2004:3 - Statens räddningsverks allmänna
råd och kommentarer om
systematiskt brandskyddsarbete

GA 20140331 nej se lag ovan.

SRVFS 2004:7 - Statens räddningsverks föreskrifter
om explosionsfarlig miljö vid
hantering av brandfarliga gaser och
vätskor

Brandfarliga varor hos oss är
acetylen, gasol och blybatteri, som
förekommer i begränsad mängd.
övrigt brandfarligt finns inlåst i skåp
typ snabblacker, limmer osv.

GA 20140331 nej
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ADI 295 - Kemiska arbetsmiljörisker

KIFS 2005:7 KIFS 2010:5 Kemikalieinspektionens föreskrifter
om klassificering och märkning av
kemiska produkter

2011-06-20 Information skett till
samtliga medarbetare om
kemikalielistan samt
säkerhetsdatablad.

LO 2011-06-20 nej

KIFS 2008:2 KIFS 2013:4 Kemikalieinspektionens föreskrifter
om kemiska produkter och
biotekniska organismer

Försäkran från leverantörer
gällande reach. Ämnen i bilaga XIV
Reach anger inga förbjudna ämnen
som vi använder.

LO 2012-08-08 nej

SFS 2008:245 t.o.m. SFS 2013:417 Förordning (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska
organismer

Vi importerar i dagsläget inga
kemikalier. Våra leverantörer är
registrerade i Reach

LO 2012-08-08 nej
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SFS 2003:778 t.o.m. SFS
2010:1908

Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor

rutin finns beskrivet i nödläge GA 2013-06-03 nej

SFS 2003:789 t.o.m. SFS 2013:321 Förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor

Se lag ovan GA 2011-06-20 nej

SFS 2006:263 t.o.m. SFS 2009:514 Lag (2006:263) om transport av
farligt gods

Säkerhetsrådgivarens rapport
godkänd

GA 2012-12-31 nej

SFS 2006:311 t.o.m. SFS 2013:544 Förordning (2006:311) om transport
av farligt gods

Se lag ovan GA 2013-08-05 nej

SRVFS 2005:10 - Statens räddningsverksverks
föreskrifter med vissa
bestämmelser om brandfarliga
vätskor

Flampunkter finns angivna i
kemlistan

GA 2010-12-08 nej
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SFS 1998:808 t.o.m. SFS 2014:114 Miljöbalk (1998:808) Vi berörs främst av kap 2 allmänna
hänsysnsregler, kap 6
miljökonsekvensbeskrivningar, kap
9, miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, kap 10 förorenade
områden, kap 15 avfall och
producentansvar. respektive
förordning ger anvisningar.

LO 2013-08-05 nej

SFS 1998:899 t.o.m. SFS 2014:22 Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Verksamheten är anmälningspliktig
enligt 34.80 C, 39.30 C. Tankvolym
i metallbearbetingsmaskiner
beräknas till drygt 3 kubikmeter.

LO 2014-01-20. gränsen för
tillståndsplikt som hanterar farliga
ämnen höjs.

nej

SFS 1998:901 t.o.m. SFS 2013:894 Förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll

Instruktioner finns i
kontrollprogrammet. Periodisk
besiktning 2013 godkänt.

LO 2014-03-31 Förslag till
egenkontrollprog
ram är inlämnat
till Torsås
kommuns
miljökontor. Svar
ej inkommit.

SFS 2007:846 t.o.m. SFS 2011:825 Förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

Samtliga kylanläggningar är utbytta
med godkända köldmedium (R407
C, 134 A, 410 A)

LO Köldmediekontroll inskickad för
2013

nej

SFS 2013:251 t.o.m. SFS 2014:23 Miljöprövningsförordning
(2013:251)

Vi är anmälningspliktigt enligt 34.80
C, 39.30 C.

LO 2013-06-03 nej


