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AF

ett flertal andra föreskrifter:
AFS 2008:4 Användning av motorkedjesågar  �

och röjsågar (Ändring av AFS 2000:2) 
AFS 2008:5 Maskiner för papperstillverkning  �

(Ändring av AFS 1984:16) 
AFS 2008:6 Besiktning av lyftanordningar och  �

vissa andra tekniska anordningar (Ändring av 
AFS 2003:6) 
AFS 2008:7 Spikpistoler (Ändring av AFS  �

1984:3) 
AFS 2008:8 Användning av traktorer (Ändring  �

av AFS 2004:6) 
AFS 2008:9 Tryckbärande anordningar (Änd- �

ring av AFS 1994:9)  
AFS 2008:10 Användning av pressar och grad- �

saxar (Ändring av AFS 1994:9)  
AFS 2008:11 Bultpistoler (Ändring av AFS  �

1984:2).

Allmänna råd
Avslutningsvis i AFSen finns allmänna råd, des-

sa är ganska kortfattade och behandlar bland an-
nat gränsdragningen mellan maskindirektivet och 
hissdirektivet, riskfyllda maskiner, harmoniserad 
standard och den nya skyddsklausulen som innebär 
att en maskin som är CE-märkt kan dras tillbaka 
från marknaden om den visar sig kunna äventyra 
säkerhet och hälsa. 

Totalt sett är mycket sig likt i de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven som en CE-märkt ma-
skin ska uppfylla, men direktivet och därmed AFS 
2008:3 är nu betydligt bättre för de som ska tolka 
innehållet genom tydligare definitioner och be-
greppsförklaringar. Dessutom är hela processen bätt-
re beskriven eftersom antalet bilagor som beskriver 
denna har utökats och förtydligats. 

Källa:
AfS 2008:3 Maskiner



mer pul med 
anledning av Pul
I AMA-nytt 2/2007 noterade vi att den text som infördes i AMA AF 07 om 
legitimationsplikt på byggarbetsplatser var i behov av justering på grund av 
personuppgiftslagen, PUL. Nu gör vi ytterligare en liten justering.

bosse sAmuelssoN

Anledningen är att personuppgifter som sparas i 
register inte får vara äldre än två år. I AMA AF 07 

står under AFC.344 och AFD.344 att entreprenören 
ska upprätthålla en förteckning över alla personer 
som uppehåller sig på arbetsplatsen och spara den i 
två år efter entreprenadtidens utgång. Förteckningen 
ska hållas tillgänglig för skatteverkets kontroll.

Ändring i beskrivningsdelen
Då texten i AMA AF 07 tillkom före datainspektio-
nens granskning av ID06 som ligger till grund för 
textinnehållet har vissa justeringar gjorts efter inspek-
tionens synpunkter. Nu justeras texten avseende den 
tid som personuppgifter får sparas i en förteckning. 
De två år som avses gäller från dagen då noteringen 

gjordes i förteckningen och inte från entreprenadti-
dens utgång. Det innebär att en förteckningen stän-
dig måste hållas aktuell så att personuppgifter rensas 
bort när två år passerat.

Två vägar
Texten under AFC.344 Personalförteckning och legi-

timationsplikt och lika under AFD.344 ska användas 
då man av någon anledning inte vill åberopa ID06 
som idag är en accepterad branschöverenskommelse. 
ID06 är en handling som i första hand gäller mel-
lan entreprenör och underentreprenörer på arbets-
platsen. Avser man att använda samma krav för alla 
som vistas på byggarbetsplatsen så kan AFC.344 och 

AFD.344 åberopas. 
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AFAF

länsarbetsnämnden 
har blivit arbetsförmedlingen  
Sedan den 1 januari 2008 har de arbetsuppgifter som 
länsarbetsnämnderna tidigare ansvarade för överförts 
till arbetsförmedlingen. Det innebär bland annat att 
det så kallade byggnadstillståndet som kan krävas för 
byggprojekt vars byggkostnad överstiger 5 miljoner 
kronor nu ska hanteras och beslutas av arbetsförmed-
lingen i den region som tillståndet avser. 

Sedan länge finns en lag om byggnadstillstånd 
(SFS: 1971:1204) som avser att reglera tillgång och 
efterfrågan på arbetskraft. Det innebär att bygg-
branschens parter tillsammans med parter från ar-
betsmarknadssidan ska avgöra om större byggpro-
jekt kan igångsättas eller inte, om det råder ”lokal 
överhettning” på byggmarknaden.  

byt ut
I AMA AF 07 och RA AF 07 återfinns ”länsarbets-

nämnden” under två koder och rubriker, nämligen 
AFC.34 Arbetsledning och anställda, samt AFC.343 

Anställda. Lika förhållanden råder under AFD.34 

och AFD.343.  I samtliga fall ska länsarbetsnämn-
den bytas ut mot arbetsförmedlingen. Se vidare i 
beskrivningsdelen.

Hur länge?
Nu återstår det att se hur länge som kravet på pröv-
ning av byggnadstillstånd kommer att finnas kvar. 
Just nu finns en motion som riksdagen ställt sig 
bakom om att avskaffa lagen.

Men innan något beslut om det kan fattas, måste 
regeringen tycka detsamma och skriva en proposi-
tion om att avskaffa lagen som riksdagen sedan kan 
besluta om. 





entreprenadrättsliga tvister
Den 1 november 2008 träder omfattande ändringar i kraft som gäller rätte-
gångar i allmänna domstolar.

eriK WAsséN, AdvoK ATbyr åN HellGreN liNANder Kb

syftet med regeländringarna är att tyngdpunk-
ten i rättsskipningen skall ligga i första instans 

(tingsrätten). Detta genomförs genom att det in-
förs så kallade prövningstillstånd till andra instans 
(hovrätten).

Prövningstillstånd innebär att man inte auto-
matiskt kan få en dom överprövad i hovrätten. 
Hovrätten ska först meddela prövningstillstånd. 
Prövningstillstånd meddelas under vissa förutsätt-
ningar som 

att det finns en påtaglig anledning för hovrätten  �

att betvivla riktigheten av det slut som tingsrät-
ten kommit till, 
att tingsrättens dom är oklar så att det inte går  �

att bedöma riktigheten av den, 
att det finns skäl att bilda ett prejudikat till väg- �

ledning för rättstillämpningen i liknande fall; 
att det förekommit ett allvarligt formellt fel vid  �

tingsrättens handläggning.
Blir hovrätternas tillämpning av de nya reglerna om 
prövningstillstånd ”hård” innebär detta att en pro-

cess i domstol kommer att likna ett skiljeförfarande 
på så sätt att parterna får en prövning av tvisten. 

Genom AB 04 och ABT 06 höjdes gränsen för 
när tvister ska lösas av domstol från 10 basbelopp 
(ca 400 000 kr) till 150 basbelopp (ca 6 mkr). 
Eftersom skiljeförfarande jämfört med domstolspro-
cess har den fördelen att parterna själva medverkar 
vid utseende av skiljenämnden – och därigenom 
kan påverka att skiljenämnden får en sammansätt-
ning med betydande sakkunskap och erfarenhet 
av entreprenadrättsliga frågeställningar – finns det 
skäl att överväga om inte fler tvister ska bli föremål 
för skiljeförfarande än vad som blir resultatet efter 
ändringen av beloppsgränsen i AB 04/ABT 06. Ett 
skiljeförfarande går dessutom betydligt snabbare än 
en domstolsprocess.

I de administrativa föreskrifterna anges om tvister 
ska hanteras i domstol eller genom skiljedomsförfa-
rande under AFC.9 Tvistelösning och motsvarande 
under AFD.9, eller så kallad Förenklad tvistelösning 
under AFC.91 och AFD.91.

eriK WAsséN
Advokatbyrån Hell-
gren Linander KB 




