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Remissvar
SveMin har fått möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och
allmänna råd om kvarts och stendamm i arbetsmiljön.
SveMin är en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och representerar
ca 50 företag med totalt 13 000 anställda. Synpunkterna i detta svar har tagits fram i samverkan med
gruv- och mineralföretagen. SveMin har även samverkat med Svenskt Näringsliv och berörda
medlemsorganisationer i ett gemensamt remissvar. Nedan poängteras dock några för gruv- och
mineralbranschen viktiga synpunkter.
SveMin anser att Arbetsmiljöverkets förslag på föreskrifter om kvarts och stendamm i arbetsmiljön är
betydligt mer strukturerat och lättläst än tidigare förslag. Vi ser positivt på att förslaget följer samma
struktur som i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och bygger på att arbetsgivaren ska
göra en riskanalys för att bedöma risken för kvartsexponering och därefter åtgärda eventuella risker.
Vi ser också positivt på möjligheten att använda referensmätningar för att bedöma exponeringen. Vi
tror dock att detta behöver förklaras och tydliggöras i en vägledning.
7 och 8 §§ I gruvbranschen anlitas många entreprenörer vid till exempel underhållsarbeten men
också för att utföra arbeten i produktionen. I gruvföretagen pågår kontinuerligt olika byggarbeten.
Det är därför av största vikt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att kraven i föreskrifterna
uppfylls. Är det beställarföretaget, entreprenadföretaget eller vid byggarbeten BAS P eller BAS U? Vi
anser att detta behöver förtydligas. I § 7 finns otydligheter vem som ansvarar för undersökning och
riskbedömning och i § 8 finns dokumentationskrav förenade med sanktionsavgift för
undersökningen, riskbedömningen och även medicinska kontroller (tjänstbarhetsbedömning). Vi
anser att nuvarande skrivelse är för otydligt formulerad för att förena med en sanktionsavgift.
21 § I paragrafen står att arbetsgivaren ska kontrollera funktion och prestanda hos anordningar som
används för att minska arbetstagarnas exponering för kvartshaltigt damm. I allmänna råden nämns
utsugsanordningar och ventilation som exempel på anordningar. I en gruva är ventilationssystemet
mycket komplicerat och dimensionerat för både stora mängder tilluft och frånluft.
Ventilationssystemet dimensioneras hela tiden om i samband med att gruvan expanderar. Ett
förtydligande i allmänna råden eller vägledningen behövs hur en sådan kontroll av funktion och
prestanda av ventilationssystemet ska genomföras. På grund av dessa otydligheter anser vi det
olämpligt att förena denna paragraf med en sanktionsavgift.
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I allmänna råden till 21 § hänvisas också till regler om ventilation i föreskrifterna om berg- och
gruvarbete. Som texten är formulerad nu kan det tolkas att denna paragraf inte gäller vid berg- och
gruvarbete. Nytt förslag på text är ”Regler om ventilation i gruvor finns även i Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om berg- och gruvarbete”.
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