
Förhandsanmälan Sid 1/3

Byggherren ansvarar för att Förhandsanmälan inlämnas till Arbetsmiljöverket. Vid arbeten som omfattar mer än 30 arbetsdagar 
och mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt, eller det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500, inläm-
nas ansökan innan arbetena påbörjas. En kopia av ansökan ska anslås på byggarbetsplatsen och denna uppdateras fortlöpande 
av BAS-U på uppdrag av byggherren.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats 
enligt 12 § AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

1. Datum för anmälan: 2. Byggplatsens adress:

3. Byggherre:

5a. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för planering och projektering

4. Typ av projekt:

Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Tidsperiod för uppdraget:

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Kontaktperson:

6 a. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering

6 b. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet

Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Tidsperiod för uppdraget:

Tidsperiod för uppdraget:

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

5 b. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för utförande

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Tidsperiod för uppdraget:

Namn:

Adress:

Kontaktperson:
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7. Projektörer:

Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Adress:

Adress:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

12. Utsedda entreprenörer 

Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

8. Planerat datum för byggstart: 9. Planerat datum för avslut:

10. Största antal sysselsatta personer 11. Planerat antal entreprenörer och ensamföretagare 
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Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Namn:

Namn:

Ort och datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Adress:

Adress:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

13. Uppgiftslämnare                                         

Allmänna anvisningar

Blanketten bygger på de krav som finns i 7 §, det allmänna rådet 
till denna föreskriftspunkt samt bilaga 1 i föreskrifterna Bygg-
nads- och  anläggningsarbete, AFS 1999:3 senast ändrad genom 
AFS 2008:16.

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete: www.av.se/
lagochratt/afs/afs1999_03.aspx

Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där byg-
garbetsplatsen är belägen. Adresser finns på 
www.av.se/omoss/distrikt/

För varje företag som anges på blanketten ska även en kontakt-
person för respektive företag anges. 
Anmälan ska sändas in av byggherren eller uppdragstagare 
enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. 7 c §.

Anvisningar till särskilda punkter:

2. Byggarbetsplatsens adress: Ange var arbetsplatsen är belä-
gen, till exempel ”Storgatan 75, Halmstad”. Om läget är sådant 
att adress saknas beskrivs det på annat lämpligt sätt, till exem-
pel med geografiskt läge, fastighetsbeteckning eller liknande.

3. Byggherre: I AFS 1999:3 används beteckningen ”den som 
låter utföra arbetet”.

4. Typ av projekt: Försök att beskriva arbetet så kort som mö-
jligt, till exempel som ”Nybyggnad av flerfamiljshus”, ”Om- och 
tillbyggnad av avloppsreningsverk”, ”Motorväg A-stad – B-stad” 
eller liknande.

5.  Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7c §: Uppdragstagare 
anges om avtal träffats om att en självständig uppdragstagare 
ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar för planering och 
projektering och/eller utförandet. Om inget sådant avtal träffats 
lämnas detta avsnitt tomt.

6. Byggarbetsmiljösamordnare: Byggarbetsmiljösamordnare 
för planering och projektering anges alltid. Byggarbetsmil-
jösamordnare för utförandet anges om sådan redan är utsedd. 

7. Projektörer: Ange de projektörer som deltagit eller ska delta 
i projektet. Skriv gärna även en kommentar om typen/omfat-
tningen av deras uppdrag. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett 
löst papper om utrymmet inte räcker till.

10. Ange det största antalet personer som samtidigt beräknas 
vara sysselsatta på arbetsplatsen.

12. Entreprenörer: Ange endast redan utsedda entreprenörer. 
Lägg till fler rader eller fortsätt på ett löst papper om utrymmet 
inte räcker till.

Så här fyller du i blanketten för förhandsanmälan:

12. Utsedda entreprenörer (forts.)

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx
http://www.av.se/omoss/distrikt/ 
http://www.av.se/omoss/distrikt/ 
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