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Bygg säkert
Många olyckor inträffar vid byggnadsarbeten. Regelverket har skärpts till och gäller
alla typer av företagare. Det kan bli dyrt och riskfyllt att inte känna till vilka regler
som gäller. Här är några tips som får ditt bygge säkrare.
Gå en utbildning
Att leda ett bygge är ett omfattande och
komplicerat uppdrag. Skaffa dig erforderliga
kunskaper i tid. Anmäl dig till en utbildning och
gå de kurser du behöver.
Sanktionsavgifter
Arbetsmiljöverket har sedan några år infört dryga
sanktionsavgifter för de företag som inte följer
gällande regelverk. Detta gäller även
lantbruksföretag. Nivån på avgifterna ligger
mellan 10 000 - 50 000 kr. Säker Arbetsmiljö
Sverige hjälper dig att undvika dessa både onödiga
och dyra straffavgifter.
Byggherrens ansvar och uppgifter
Som byggherre räknas den som låter utföra ett
byggnads- eller anläggningsarbete, vanligtvis den
som beställer och betalar för bygget. Byggherren
har huvudansvaret för bygget och säkerheten.
Byggherren har samordningsansvar
Är du byggherre har du samordningsansvar och är
skyldig att informera och upplysa alla som jobbar
på bygget om verksamheten på gården.
Byggherrens ska utse byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
Den som är byggherren ska utse en lämplig BASP för planering och projektering. Likaså krävs en
BAS-U person för att organisera skyddsarbetet i
praktiken. Både Bas-P och Bas-U ska ha den
utbildning, kompetens och erfarenhet som
behövs. Utbildning ska kunna styrkas.
Bas-P:s ansvar och uppgifter
Kortfattat är Bas-P den som samordnar och
sammanställer de underlag som tas fram av de
olika projektörerna, samt planerar och projekterar
utifrån arbetsmiljö och säkerhet.
Bas-P ansvarar för att upprätta eller låter upprätta
en arbetsmiljöplan.
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Bas-U:s ansvar och uppgifter
Bas-U är den som samordnar olika entreprenörers
arbeten i byggskedet så att de inte skapar risker för
varandra. Kortfattat innebär det bl.a. att Bas-U
ansvarar för att organisera en gemensam
skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen och anpassa
den arbetsmiljöplan som Bas-P tagit fram. Ha
uppsikt över att tekniska anordningar är besiktigade
och att personalutrymmen inrättas.
En arbetsmiljöplan är ett av kraven
Innan man börjar bygga måste en arbetsmiljöplan
upprättas. Det spelar ingen roll hur litet arbetet är.
Finns riskabla moment som tex. fallrisk över två
meter krävs en arbetsmiljöplan, dvs de allra flesta
byggen i lantbruket. Planen ska innehålla reglerna på
byggarbetsplatsen och hur arbetsmiljöarbetet är
organiserat och de åtgärder som förebygger riskerna
vid bygget. Att skriva en arbetsmiljöplan är ett ganska
omfattande arbete så det kan vara klokt att ta hjälp
med detta.
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Skaffa dig kunskap.
Var noga med upphandling och projektering.
Gör själv eller ta hjälp till en arbetsmiljöplan.
Ha en god samordning mellan alla på bygget.
Ta in fackfolk till komplicerade moment.
Gå regelbundet skyddsronder.
Använd alltid fallskydd och skyddsutrustning.
Skaffa kunskap om Första Hjälpen.

Säker Arbetsmiljö Sverige
En resurs i ert arbetsmiljöarbete
0709-856 000, www.sakerarbetsmiljo.se

