Checklista för medlemsföretag i Mur & Putsföretagen Vägledning för riskbedömning av damm på arbetsplats.
OBS: Detta dokument är framtaget som en grundmodell för Mur & Putsföretagens medlemmars
räkning. Mur & Putsföretagens ansvarar ej för att detta dokument är heltäckande. Varje arbetsplats
är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet
med riskbedömning och Mur & Putsföretagens kan således inte ansvara för varje enskilt företags
arbetsmiljöansvar och insatser.
Vad bör ni som företag göra internt? (Miniminivå)
•

•
•

•
•

•

•

Ta fram interndokumentation och implementera i företaget
o Kvartsinformation till samtliga i företaget - Vad är kvarts och vad är riskerna med att
arbeta med den. (se bilaga 1)
Utbildning av projektledare (Bas-U, Bas-P, Dammande arbeten etc, kolla med Sv
Byggindustrier)
Hälsoundersökning, återkommande med dokumentation på personalen. (§26)
o Vid arbete som involverar kvartsdamm som innebär exponering med mer än 20
timmar per vecka under sammanlagt minst tre månader per år måste arbetsgivaren
ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
medicinska kontroller i arbetslivet. Om medicinsk kontroll innebär lungröntgen ska
en läkare skriva under ett tjänstbarhetsintyg för att medarbetaren skall få arbeta
med kvartsdamm (§26 AFS 2015:2). Om arbetsgivaren genom resultat av
exponeringsbedömning visar att halten kvartsdamm i luften understiger halva
gränsvärdet så behövs inte medicinsk kontroll.
Personalinformation via introduktionen (Obs viktigt) och övriga mötestillfällen.
Gör riskbedömning enligt § 9. Mur & Putsföretagens har tagit fram en Matris som bygger på
§9 och som ska fyllas i och följas men observera att den inte är heltäckande utan varje
arbetsplats är unik och ni behöver bedöma riskerna utifrån detta. Denna dokumentation ska
finnas på arbetsplatsen.
Implementera och informera övriga organisationen om vilken arbetsmiljödokumentation
som finns och var man hittar den. Till exempel ”Generell riskbedömning för dammande
arbetsmoment (Matrisen), Arbetsberedningar för arbeten med särskilda risker (bilagt till
matrisen), Speciell riskbedömning vid ”unika” projekt.
(§20)Kontrollera utrustning: Du ska som arbetsgivare kontrollera funktionen hos de
anordningar som ska minska arbetstagarnas kvartsdammsexponering. Detta ska göras med
högst sex månaders mellanrum. Kontroller ska göras oftare om förhållandena på
arbetsstället kräver det. Kontrollerna ska dokumenteras och dokumentationen ska finnas på
arbetsstället.
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Vad bör du som underentreprenör göra? Upprätta projektspecifik riskbedömning och gå igenom
den med arbetstagarna (utgå från matrisen).
•
•
•

Se till att den integreras med byggherrens AMP.
Ta fram arbetsberedningar för de riskfyllda arbetena och gå igenom dem med arbetstagarna
(arbetsberedningarna bilagda till matrisen).
Mobila anläggningar:
o Den arbetsgivare som avser att påbörja drift vid mobilt krossverk, mobilt asfaltverk
eller mobil betongstation ska skicka in en anmälan till Arbetsmiljöverket, innan
anläggningen tas i bruk. Därefter ska anmälan göras var tredje månad om uppgifter
enligt punkterna 1–4 i andra stycket har ändrats jämfört med föregående anmälan.
Anmälan ska innehålla uppgifter om
§ Företagets namn, organisationsnummer och kontaktperson
§ Typ av verksamhet,
§ Vilken typ av mobil anläggning som används eller kommer att användas i
verksamheten, och
§ vid vilket arbetsställe anläggningen är belägen. Den arbetsgivare som
använder mobilt krossverk, mobilt asfaltverk eller mobil betongstation i strid
med kravet i första och andra stycket, ska betala en sanktionsavgift om 5 000
kronor, se 28 §.

Vad bör företaget bland annat göra vid Totalentreprenad
•
•
•
•

Arbetsmiljöplan anslagen med UEs samtliga risker inarbetade.
Kemikalielista med säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som används.
Signering från arbetstagarna och UE på arbetsplatsen att de tagit del av informationen.
Samt de punkter ovan (Internt i företaget och som UE)
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