
Låt inte säkerheten bli ditt fall

Tidningen Fallskydd är utgiven av Hewall Safety Sweden AB

De nya sanktionsavgifterna kommer 
att innefatta byggnads- och anlägg-
ningsarbeten där det förekommer 
fallrisker på två meter eller mer. 
Sanktionsavgifterna kommer även att 
innefatta snöskottning.

Sanktionsavgift och böter 

– vad är skillnaden?
En sanktionsavgift är en avgift, med-
an böter som det var tidigare, är ett 
straff man döms till i domstol. Enligt 
de nya reglerna kommer Arbetsmil-
jöverket själva att kunna utdöma vite 
utan att det görs en polisanmälan 
(böter finns kvar för vissa allvarliga 
överträdelser).
 
Inspektioner
Arbetsmiljöverkets inspektioner
kan antingen vara anmälda i för-
väg eller ske helt oaviserade. I vissa 
fall därför att det gjorts en anmälan 
mot ett bygge. Vid en inspektion får 
du veta vilka brister som eventuellt 
måste åtgärdas. Ärendet utreds sedan 
internt på Arbetsmiljöverket.

Beslut om sanktionsavgift
Om Arbetsmiljöverket beslutar att 
du ska betala en sanktionsavgift 
skickar de ett avgiftsföreläggande till 
dig där det framgår vilken avgift du 
ska betala. Du får alltså inte veta di-
rekt vid inspektionen om du ska be-
tala en sanktionsavgift eller inte.

Tiden mellan överträdelse och 
påföljd kommer nu också att kortas 
betydligt. Det som förut var en lång-
dragen process kommer nu ersättas 
av ett avgiftsföreläggande som kan 
ske inom loppet av några veckor.

Hur stora är beloppen?
Nivån på sanktionsavgiften beräknas 
efter antalet sysselsatta i företaget. Då 
räknas både anställda och inhyrd per-
sonal in, oavsett om de arbetar heltid 

NYA SANKTIONSAVGIFTER 
FÖR FALLRISKER
Från och med årsskiftet kan det stå dig dyrt att inte ha koll på företagets fallskydd. Då 
kommer nämligen den nya lagen om sanktionsavgifter att träda i kraft. Syftet med de nya 
sanktionsavgifterna är att minska antalet överträdelser så att arbetsmiljön på Sveriges 
arbetsplatser blir bättre och antalet olyckor minskar.

eller deltid. Stora företag får alltså 
betala mer än små (se nedan). Lägsta 
avgiften är 40 000 kronor och högsta 
avgiften är 400 000 kronor. Det är ar-
betsgivaren som kan bli tvungen att 
betala en sanktionsavgift.

Rätt utbildning och utrustning
Det är också arbetsgivarens ansvar 
att se till att personalen har relevant 

utbildning och rätt utrustning 
vid arbete där fallrisk föreligger. 
Något att tänka på är även att din 
fallskyddstrustning ska genomgå 
besiktning av en ”kompetent per-
son” minst en gång per år.

Vill du veta mer så är du själv-
klart välkommen att höra av dig 
till oss på Hewall Safety.

Skärpta regler från årsskiftet 2015!

Storleken på sanktionsavgiften beräknas så här:

Minimiavgift = 40 000 kronor. 
Plus 721 kr per anställd (sysselsatt) minus 1. 

Några räkneexempel på avgifter:
2 sysselsatta 40.700 kr
15 sysselsatta 50.000 kr
150 sysselsatta  147.000 kr  osv...
500 sysselsatta eller fler 400.000 kr  (= max)   
Siffrorna ska avrundas till närmaste hundratal nedåt. 
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Lär dig att besiktiga själv och håll
koll på fallskyddsutrustningen online

Bli en Kompetent person
Går den här helkroppsselen att lita på? Är den här 
skruvkarbinen godkänd? Vad betyder EN 361? Är 
er utrustning godkänd eller dags att kassera? Be-
siktning av fallskyddsutrutning skall utföras av en 
så kallad ”kompetent person” som i vissa fall måste 
vara certifierad av tillverkaren. På Hewall Safety kan 
du gå denna heldagskurs som ger dig kompetensen 
att besiktiga selar, falldämparlinor, fallskyddsblock 
etc som kan kontrolleras visuellt. Kursen uppfyller 
AFS2001:03 samt EN365:2004.

Skaffa full kontroll online med vår webblösning
Besiktningsproceduren ska vara så enkel som möjligt 
tycker vi. Därför har vi utvecklat ett webbaserat be-
siktningsprogram, Q-Control, där ni har full kontroll 
på er utrustning online. 

Ni ser själva status på all er utrustning och får en 
påminnelse när det är dags för nästa besiktning. Per-
fekt för er som vill ha koll på utrustningen och ett 
smart stöd i den krångliga besiktningsproceduren.  

Detta är Q-Control
•	 Automatisk	påminnelse	larmar	när	utrustning	
 ska besiktas 
•		Access	till	Q-Control	via	internet	
•	 Se	protokollen	online
•	 Ha	protokollet	i	mobilen	-	alltid	”i	fickan”	
 vid inspektion 
•		Printa	ut	protokoll
•	 Se	alla	produkter	som	blivit	besiktigade	
•	 Lägg	till	utrustning	och	produktgrupper	som	
 du kan söka på
•	 Knyt	utrustning	till	en	viss	användare
•	 Access	för	flera	besiktningsmän	(t.ex.	flera	orter)

Besiktningar görs inte bara för att visa att lagar och föreskrifter är uppfyllda. Det 
leder också till minskad risk för personskador och ger dig kontroll på din utrustning. 
Idag ställer seriösa entrepenörer och industrier krav på att underleverantörer uppfyl-
ler gällande lagar när det gäller personligt fallskydd.

Med Q-Control har du full kontroll på din fallskyddsut-
rustning och kan ha det till hands Ha med dig protokollet i 
mobilen - alltid ”i fickan” vid en eventuell inspektion.

Kom igång paket
Ta del av vårt erbjudande och få 100% kontroll 
på företagets personliga fallskyddsutrustning. Läs 
mer och anmäl dig på www.hewallsafety.se

•	Heldagskurs	Kompetent	person
•	1	års	användarlicens	Q-Control

4.990:-
Ord. pris Kompetent person 3.600:-. 
Ord.pris Q-Contol användarlicens 1 år 2.280:- (190:-/mån). 
Alla priser är exkl moms.
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PRODUKTNYHETER
Mer info, filmer och andra produktnyheter på www.hewallsafety.se

LÄTT SKYDDSHJÄLM 
FÖR TUFFA JOBB
Lätt och bekväm yrkeshjälm för höghöjdsarbeten. Ar-
mour Work är speciellt designad för tuffa aktiviteter 
som Rope Access, klättring i träd och räddning där 
krav på passform och balans är höga. Utrustad med 
integrerat fäste för pannlampa, hörselkåpor och visir. 
Smidig rattjustering i nacken. Godkännande CE EN: 
12492.

Finns i färgerna röd, vit, grå och orange.

SMART UTDRAGBAR 
VERKTYGSSÄKRING
Självindragande låsbar lina för smart säkring av 
dina verktyg. Verktygslinan är försedd med rost-
fri skruvkarbin och strypögla. För att hindra tras-
sel med linan kan du enkelt låsa linan på önskad 
längd.	Köp	till	extra	snabbfästen	med	ögla	(3026)	
eller karbin (3025), så kan du snabbt byta dina 
verktyg på enheten. 

•	 Slitstarkt	hölje	av	thermoplast
•	 Nickelpläterad	svivlande	ring	för	360°	
 rörelsefrihet
•	 Rostfri	karbin	för	bästa	rostskydd
•	 Elastisk	slistark	lina	med	skyddande	
 nylonväv
•	 Snabbkoppling	för	enkelt	verktygsbyte

EFFEKTIVARE 
REPKLÄTTRING
Turbo Chest Ascender är en unik patenterad 
Chest Ascender för högeffektiv repklättring. 
Det unika med denna Ascender är att den är 
utrustad med patenterade rullar som ger en 
extremt	låg	friktion	mot	repet.	Resultatet	är	
effektivare klättring och lättare treversering. 
Ascenderns låsmekanism har låg friktion 
mot repet vilket ger repen ökad livslängd. 
Öppnas och stängs med ett enkelt hand-
grepp.
Passande repdiameter: 10-13 mm
Vikt: 110 gram. 

Lär dig att besiktiga själv och håll
koll på fallskyddsutrustningen online



KURSANLÄGGNING, BUTIK, HUVUDKONTOR

Rörvägen 60, 136 50 Jordbro
Telefon växel  08-500 277 00
e-post: info@hewallsafety.se
www.hewallsafety.se

Arbete på tak
Kurserbjudande!

Att jobba på tak är ur säkerhetssynpunkt svårt och brist-
fälliga ankarpunkter gör det riskfyllt. Målet med kursen 
är att du ska förstå de risker som föreligger i fallriskmiljö, 
kunna använda rätt fallskyddsutrustning, kunna genom-
föra självräddning och kamraträddning samt kommuni-
cera med korrekt terminologi.

Som tillval finns även Skotta Säkert som gör att du 
blir licensierad snöskottare för tak.

För vem?
Kurs för dig som jobbar på tak i alla former. Takläggare, 
takskottare etc.

Vad innehåller kursen?
Här får du bland annat lära dig om risker, lagstiftning, ma-
terialkunskap och brottslaster. De praktiska momenten 
innehåller	t	ex	arbetsmoment	i	fallriskmiljö,	användande	
av utrustning, självräddning över takkant, kamraträdd-
ning och Första hjälpen (grunder L-ABC).

Kom och prata GWO med
oss på VIND 2014!
Vind är Nordens största årligen återkommande 
mötesplats för vindkraftsbranschen och en 
arena för nätverkande, kunskap och inspiration 
kring vindkraft och förnybar energi. 

Årets	tema	är	Förnybar	el	–	framtidens	exportva-
ra? Sverige kommer ha ett överskott av el under de 
närmaste åren. Samtidigt har Sverige mycket goda 
förutsättningar att producera vindkraft kostnads-
effektivt.

Hewall Safety kommer att vara på plats och pre-
sentera vår GWO-utbildning och vår kursanlägg-
ning. Konferensen går av stapeln den 22-23 okto-
ber på Stockholm Waterfront.

Läs mer på www.vindkraftsbranschen.se

I linje byggbranschens nollvision och de 
skärpta lagar som träder i kraft vid års-
skiftet så har vi tagit fram en kampanj för 
dig som jobbar på tak. Under denna dag 
kommer du att lära dig säkra och smi-
diga metoder för att kunna arbeta säkert 
med din fallskyddsutrustning samt utföra 
räddning av nödställd. 

GÅ FYRABETALA FÖR TRE!* 

Praktisk information
Kursens längd är 1 dag och inga förkunskaper krävs. Ut-
rustning tillhandahålls av Hewall Safety på kursanlägg-
ningen i Jordbro, Stockholm. Kursen uppfyller AFS1999:3, 
AFS2001:03. Lunch och fika ingår i priset.

Pris per elev: 3.600:-. Väljer du till Skotta Säkert licens så 
tillkommer en kostnad på 1.750:-

*Boka kursen ”Arbete på tak ” senast den 
31 december 2014 så går ni 4 personer 
till priset för 3. För mer info och anmälan se 
www.hewallsafety.se


