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Rätten att göra avsteg från arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
Ni har, på förekommen anledning, begärt arbetarskyddsstyrelsens besked huruvida arbetsgivare får göra avsteg från
styrelsens anvisningar. Styrelsen får i anledning härav
upplysa följande.
Arbetarskyddslagstiftningen innehåller ett stort antal bestämmelser som anger vad som krävs för att t ex ett arbetsställe, en teknisk anordning eller process skall uppfylla
kravet på en godtagbar skyddsstandard. Dessa regler har
formulerats i allmänna termer och ger inte alltid säker
ledning i det enskilda fallet. Arbetarskyddsstyrelsen har
därför i 74 § arbetarskyddslagen fått rätt att meddela råd
och anvisningar till ledning vid tillämpningen av lagstift-ni.-ngen. Lagsti::ftarerr-har på d-etta sätt velat undvika en
alltför omfattande och svåröverskådlig lagtext. Han har samtidigt velat skapa förutsättningar för att den tekniska
utvecklingen snabbt skall kunna mötas med adekvata arbetarskyddskrav utan att detta måste föregås av tidsödande lagstiftningsarbete. Enligt 3 § instruktionen (1972:164) för
arbetarskyddsstyrelsen åläggs styrelsen särskilt att meddela
föreskrifter, råd och anvisningar om arbetarskyddslagens
tillämpning. I enlighet med 74 § arbetarskyddslagen och 3 §
instruktionen för arbetarskyddsstyrelsen utger styrelsen
skriftserierna Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar och
Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden. De båda skriftserierna
är likvärdiga ur juridisk synvinkel och benämns härnedan
sammanfattningsvis anvisningar.
Anvisningarna innehåller i första hand preciseringar av
arbetarskyddslagstiftningens bestämmelser med avseende på
vissa arbeten, tekniska anordningar, arbetslokaler m m. De
innehåller i huvudsak detaljerade lösningar på arbetarskyddsproblem med särskild aktualitet inom det specifika området.
Lösningarna skall ses som preciseringar, vanligen givna i
exempelform, av den skyddsstandard som krävs enligt arbetarskyddslagen. Detta innebär att det står arbetsgivaren eller
upplåtaren fritt att uppfylla standardkravet genom andra
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tekniska lösningar än de som anges i anvisningarna. Detta
gäller dock en~~s t så länge inte yrkesinspektionen i något
avseende givit arbetsgivaren föreläggande att följa anvisningarna .
Det bör emellertid framhållas att arbetarskyddslagstiftningen
även ger styrelsen rätt att meddela föreskrifter i ett mindre
antal särskilt angivna fall . Det rör si g här framför allt om
regler beträffande besiktning och fortlöpande tillsyn, luftundersökning eller typgodkännande . Sådana föreskrifter, som
ofta finns medtagna i styrelsens anvisningar , är tvingande
och kan, till skillnad från anvisningarna i övr±gt, inte bli
föremål för alternativa lösningar . I vissa fal·l kan åsidosättande av sådana föreskrifter medföra direkt straffsanktion.
så är t ex fallet då det gäller besiktning och tillsyn samt
luftundersökning . Straffbestämmelser för detta fall finns i
72 § arbetarskyddskungörelsen . I andra fall finns inte någon
direkt straffsanktion i lagstiftningen . Detta gäller föreskrift om typgodkännande . Även i sådantfall kan dock straff
följa om arbetarskyddsstyrelsen meddelat förbud enligt 56 §
arbetarskyddslagen och detta förbud överträtts .
Eftersom Ni inte närmare angivit vilken anvisningsbestämmelse
det i detta fall rör sig om kan något bestämt svar inte ges
på frågan om arbetsgivaren eller hans representanter har rätt
att göra avsteg från densamma .
På arbetarskyddsstyrelsens vagnar
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Göran Lindh

Harald Linton
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