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Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter 

Den 1 juli 2014 infördes sanktionsavgifter vid överträdelse av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Från och med den 1 januari 2015 träder 
sanktionsavgifter i kraft för byggnads- och anläggningsarbete där fallskydd saknas enligt AFS 1999:3. Arbete där det finns risk för fall och fallhöjden är 
mer än två meter får inte utföras utan fallskydd. Det berör alla som arbetar inom byggbranschen. I de flesta fall är det arbetsgivaren som drabbas av 
sanktionsavgifter, men i vissa fall även de som är Bas-P, Bas-U samt byggherren. 

Sanktionsavgiften är en omedelbar avgift, om inte de föreskrivna reglerna i AFS 1999:3 efterföljs. 
Den som bryter mot reglerna ska betala en avgift på minst 40 000 kr, plus 721 kr/anställd som är verksam i företaget. 
Maxavgiften är på 400 000 kr och 500 anställda.    
Har ett företag 15 verksamma och bryter mot någon av reglerna så betyder det att företaget får betala en avgift en avgift på 50 094 kr 

Hur drabbar sanktionsavgifterna oss som arbetar med risk för att falla till lägre nivå? 

Detta berör AFS 1999:3, där man infört två nya paragrafer; § 60a, vilken inkluderar sanktionsavgift vid fallrisk till lägre nivå och § 92a, som innefattar 
sanktionsavgift vid takarbete. 
§ 60a gäller generellt på byggarbetsplatser. § 92a gäller för arbete på tak.

Den stora förändringen är kravet på personlig fallskyddsutrustning vid förflyttning längs stegar där nivåskillnaden är mer än fyra meter, samt längs 
med takbryggor (gångbryggor). Med de nya sanktionsreglerna ställs kravet att all förflyttning ska ske med kontinuerlig infästning av personlig 
fallskyddsutrustning på fastmonterade taksäkerhetsanordningar. 

Bryts föreskrifterna i paragraferna 60a samt 92a tvingas arbetsgivaren betala en sanktionsavgift på 40.000 kr - 400.000 kr. 



Fråga Svar från Arbetsmiljöverket (AV) Vad säger AFS?  Kommentar Svensk Höjdsäkerhet
Om ett i övrigt korrekt personligt 
fallskydd används i en situation 
där AV tycker att fast fallskydd 
skulle ha använts istället, så ska 
sanktionsavgift inte komma ifråga 
enligt tidigare besked från AV. 
Gäller detta fortfarande? En annan 
sak är ju att AV inom ramen 
för ett ”vanligt” inspektionsärende 
samtidigt kan utfärda ett 
föreläggande om att fast fallskydd 
måste inrättas inom viss tid. 

Om arbetet utförs inom den miniminivå 
som finns i 60a eller 92a, utgår ingen 
sanktionsavgift. Däremot kan 
arbetsgivaren få ett förbud med vite med 
vad som är lägsta möjliga nivå för 
utförandet av det fortsatta arbetet. I dessa 
fall gäller, liksom tidigare, de kriterier som 
finns i 57-60 respektive 87-92 §§. Det 
innebär att kollektiva skydd alltid ska 
användas i första hand. I praktiken blir det 
samma förfarande som idag, vilket 
innebär  att det krävs åtgärder innan 
arbetet kan återupptas. 

57 § Risken för att arbetstagaren faller till 
lägre nivå ska vara förebyggd. Om det 
behövs ska skyddsräcken, 
arbetsplattformar, arbetskorgar eller 
ställningar användas. 

88 § Vid takarbete skall normalt 
skyddsräcke eller utrustning som ger 
motsvarande skydd användas. Fast 
monterad utrustning ska användas i första 
hand. 

Vid bedömning om personligt fallskydd 
kan användas i olika situationer. Skall /bör 
AV räkna in olika faktorer. 

- Tiden på montaget av det kollektiva
skyddet kontra tiden på arbetet på taket.
- Vilken risk utsätts de montörer som
monterar det kollektiva skyddet för.

Kan ni bara komma ut till ett 
bygge, göra en inspektion och 
bötfälla platschefen om ni upptäcker 
brister, t.ex. att skyddsräcken 
fattas? 

Vi kan som tidigare gör oaviserade 
inspektioner, vilket också är mycket vanligt 
att vi gör inom byggsektorn. Lägg märke 
till att det inte behöver vara platschefen 
som berörs av en sanktionsavgift utan det 
är arbetsgivaren till den/de som bryter 
mot en bestämmelse som får en 
sanktionsavgift. Gäller det en inhyrd 
arbetstagare är det den som utför 
arbetsledning för den inhyrda personen 
som får betala sanktionsavgiften. 

Ingen kommentar. 



Fråga Svar från Arbetsmiljöverket (AV) Vad säger AFS? Kommentar Svensk Höjdsäkerhet 
Ska man använda personlig 
fallskyddsutrustning vid transport 
längs stegar? 

Vid byggnads- och anläggningsarbete, se 
60a § punkt 2e och 92a § punkt 2g i 
AFS 1999:3 (gäller från den 1/1 2015). 
Personlig fallskyddsutrustning ska 
användas vid förflyttning längs stegar om 
nivåskillnaden är mer än 4 meter, mellan 
nivån där man startar och slutar. Sker 
däremot förflyttningen mellan olika nivåer 
på ett tak, oavsett nivåskillnad, ska 
personlig fallskyddsutrustning normalt 
alltid användas för att förhindra att man 
faller i flera nivåer. Undantaget i 60a, pkt 
3a, avser endast ARBETE på stege. 
Generellt gäller att stege enbart kan 
användas undantagsvis såsom 
tillträdesled. 

§ 60a 2e Personlig fallskyddsutrustning
ska användas och vara förankrad vid en
förflyttning längs stege eller stegar, fasta
eller lösa, om höjdskillnaden mellan nivån
där förflyttningen startar och nivån där
den slutar är mer än 4 meter.

§ 92a 2g Vid förflyttning
mellan olika nivåer på tak ska personlig
fallskyddsutrustning användas och
vara förankrad även om nivåskillnaden är
mindre än 4 meter.

Detta är en av de nya stora 
förändringarna. Tidigare var det inget krav 
på personligt fallskydd av förflyttning på 
lösa stegar med glidskydd eller fasta stegar 
med ryggskydd.   
Undantaget från fallskydd gäller arbete 
från lös stege om:  
- Endast enstaka arbeten utförs, stegen är
kortare än 5m, arbetet tar mindre än 15
min per steguppställning samt att man kan
hålla sig fast i stegen med en hand hela
tiden.

Detta innebär även att kravet med att 
vara infäst kontinuerligt, med personlig  
fallskyddsutrustning även gäller där stegar 
med ryggskydd finns. 

Ska personlig fallskyddsutrustning 
användas om man går längs 
”godkända” gångbryggor? 

Vid byggnads- och anläggningsarbete, kan 
transporter längs gångbryggor, 
såväl ”godkänd” som inte, innebära att 
gångbryggan behöver kompletteras med 
godkänd fallskyddsutrustning där det finns 
en fallrisk. 
Mer information finns i paragraferna och 
råden till 60a och 92a §§ i AFS 1999:3 
som gäller från den 1/1 2015. 

Även fastighetsägaren har vid byggnads- 
och anläggningsarbete ett ansvar såsom 
byggherre att beakta arbetsmiljön. 

§ 92a 2h Personlig fallskyddsutrustning
ska användas vid förflyttning på tak och
löpande förankras. Detta gäller inte om
det finns skyddsräcken som skyddar mot
fall.

Även här kommer en stor förändring, då vi 
tidigare inte behövde vara inkopplade när  
vi förflyttade oss längs takbryggor och 
andra taksäkerhetsanordningar. Detta 
kommer att ställa högre krav på 
arbetsgivarna då arbeten med enbart 
personligt fallskydd är nästintill omöjligt 
att utföra med dagens anordningar.  Det 
kommer även att ställas högre krav på 
fastighetsägarna, att de ser över sitt 
takskydd och kompletterar med ett skydd 
som fungerar för att kunna utföra arbeten 
med personligt fallskydd. 



Fråga Svar från Arbetsmiljöverket (AV) Vad säger AFS? Kommentar Svensk Höjdsäkerhet
Hur kan man klättra längs stegar 
med ryggskydd enligt Arbetsmiljöverkets 
nya bestämmelser? 

Utifrån AFS 1999:3 (från den 1/1 2015)  
finns inget undantag för stegar med  
ryggskydd utan man ska komplettera med 
personlig fallskyddsutrustning om nivå- 
skillnaden överstiger 4m eller så ska den  
normalt alltid användas om det handlar  
om nivåförflyttning inom ett tak med  
fallrisk. 

Se tidigare svar. Se tidigare kommentar om transport 
längst stegar. 

Om stegen är under 5 meter  och 
nivåskillnaden är under 4 meter, 
kan stege då användas som 
tillträdesled utan annat fallskydd? 

Stege ska generellt undvikas såsom 
tillträdesled vid byggnads- och  
anläggningsarbete, se 38-39 §§ AFS 
1999:3.  
Om stege, efter bedömning, ändå kan 
anses vara möjlig att använda, så ska det 
göras enligt 10-18 §§ i AFS 2004:3 om 
stegar och arbetsbockar. Sker däremot 
förflyttningen mellan olika nivåer på ett 
tak, oavsett nivåskillnad, ska personlig 
fallskyddsutrustning normalt alltid 
användas för att förhindra att man faller 
flera nivåer. Observera att 60a § punkt 3a 
avser arbete från (på) stege, inte såsom 
tillträdesled. 

2004:2 10 § Stege får användas endast 
som tillträdesled och för kortvarigt arbete 
från stegen. Arbete från stege får endast 
ske om riskerna med att använda stege är 
så små att annan säkrare utrustning inte 
är befogad. 

17 § Följande typer av stegar får användas 
endast om de är stagade eller förankrade. 
-Anliggande stege som är längre än 5m.
-Fristående stege med plattform och
knästöd som har mer än 2m i höjd till
plattformen.
-Annan fristående stege som är högre än
3m.

Ingen kommentar. 



Fråga Svar från Arbetsmiljöverket (AV) Vad säger AFS? Kommentar Svensk Höjdsäkerhet
Hur ska man få kompletterande 
fallskyddsutrustning på plats och 
vem ska betala? 

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för 
att arbetet utförs enligt gällande regler. 
Arbetsmiljöverket  tar inte ställning till 
vem som ska betala för eventuella 
kompletterande behov av monteringar av 
fallskydd, såsom infästningspunkter. 
Arbetsmiljöverket kan normalt inte rikta 
krav till en fastighetsägare att komplettera 
sitt tak med viss fallskyddsutrustning. 
Fastighetsägaren har däremot vid 
byggnads- och anläggningsarbete, i sin roll 
såsom byggherre, ett visst ansvar för att 
beakta arbetsmiljön och har ett s.k. back-
up-ansvar för att bl.a. undersöka att 
arbetena generellt bedrivs och planeras 
utifrån gällande regler på 
byggarbetsplatsen. 

Svensk Höjdsäkerhet AB har en stor 
erfarenhet av  alla typer av fallskydd och 
vilka krav som ställs och vi har stor 
kunnighet när det gäller skydd runt bl.a. 
annat tak. 

Ta kontakt med oss så ni får rätt support 
och rätt utrustning som krävs för att 
komplettera fallskyddet. 

Hur gör man med trafikskyddsräcken 
såsom fallskydd runt schakter? De är ofta 
lägre än 80cm. 

Arbetsmiljöverket ser ingen annan 
möjlighet än att man får komplettera 
dessa skyddsräcken. De är troligen 
utformade och tillverkade för annat 
ändamål, att stoppa ett fordon, inte en 
arbetstagare från att falla. 

§ 60a 2a Skyddsräcke ska ha fotlist,
mellanledare och överledare och vara
minst en meter högt. Om permanenta
räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist
utelämnas.

 Ingen kommentar. 



Fråga Svar från Arbetsmiljöverket (AV) Vad säger AFS? Kommentar från Roofac Safety 
Hur ser ni på den som utför så kallade 
besiktningar av tak eller går igenom hur 
fallskyddet ser ut åt en fastighetsägare? 
Innebär detta ett byggnads- och 
anläggningsarbete? 

Arbetsmiljöverket bedömer inte att dessa 
arbeten normalt är att anse som ett 
byggnads- och anläggningsarbete 
eftersom det är i ett separat skede och 
inte alltid i anslutning till ett 
byggnadsarbete. Utförs arbetet däremot 
då byggnadsarbetet är påbörjat omfattas 
det av AFS 1999:3. Fallskydd krävs. 

Vid underhållsbesiktningar på tak behövs 
normalt bara personligt fallskydd. 
Tänk även på att det är krav på att man 
har genomgått fallskyddsutbildning. 

Om en brist i en ställning ”bara” 
består i avsaknad av fotlist, kommer 
Arbetsmiljöverket ändå att fastställa 
sanktionsavgiften till det fulla beloppet, 
det vill säga mellan 40 000 kr - 400 000 kr? 

En bedömning ska göras om en fallrisk 
föreligger. Inspektören dokumenterar 
bristerna på platsen och tar med sig 
underlagen till kontoret för bedömning 
och handläggning av ansvarig chef och 
jurist. Om det kan bli aktuellt med någon 
sänkning eller ej får beslutsfattande chef 
och jurist ta ställning till. 

§ 60a 2a Skyddsräcke ska ha fotlist,
mellanledare och överledare och vara
minst en meter högt. När räcke endast
skyddar mot fall från ställningslag ska
bestämmelserna i föreskrifterna om
ställningar uppfyllas.

När det gäller fallskyddsräcke enligt 
EN13374 så skall avståndet mellan tak och 
sparklisten inte vara större än 20mm. 
Det krävs alltid fotlist eller en kant som ett 
krönbeslag för räcken som är klassade 
enligt EN13374. 




