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Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud mot er. Med denna 
skrivelse får ni nu möjlighet att yttra er över dels de villkor som kan komma att 
ställas i ett sådant förbud, dels tidpunkten för när villkoren ska vara uppfyllda, 
se nedan. 
 
Era synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 1 september 
2017. Om inget yttrande kommer in i tid kan vi ändå besluta i ärendet. Var god 
observera att denna skrivelse inte är ett beslut. 
 
Om det finns ett skyddsombud för er verksamhet bör ni se till att 
skyddsombudet får en kopia av yttrandet. Om så är fallet bör detta framgå av 
yttrandet.  
 
Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud kan vi också sätta ut ett 
vitesbelopp, som ni kan bli tvungen att betala om ni inte följer förbudet. 
 
Om er verksamhet överlåts eller på annat sätt övergår till att drivas av annan 
fysisk eller juridisk person ska detta meddelas till Arbetsmiljöverket. Namn, 
organisationsnummer och adress på den som har övertagit verksamheten 
Tungelsta Ridklubb ska anges, se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 
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Viktigt 
Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. Trots att vi nu avser att ge er viss tid innan förbudet träder i kraft har 
ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert gäller oavsett 
om Arbetsmiljöverket avser att fatta beslut mot er eller inte. 
 
Villkor som kan komma att gälla vid ett förbud 
Arbetsmiljöverket överväger nu att från den 29 september 2017 förbjuda er att 
använda er/era fyrhjulingar om ni inte uppfyller följande villkor. 
 
1. Undersökning och riskbedömning 
Det ska ha genomfört en undersökning av arbetsförhållandena vad gäller 
användningen av fyrhjuling och en bedömning av riskerna för ohälsa och 
olycksfall. Undersökningen ska ha omfattat följande.  
1. Förarens praktiska och teoretiska kunskaper för framförande av fyrhjulingen. 
2. Användning av skyddsutrustning vid framförandet. 
3. Instruktioner från tillverkaren. 
4. Vilken information ni ger föraren om säker användning av fordonet och på    
    vilket sätt ni lämnar informationen. 
5. Risker vid ensamarbete. 
 
Riskbedömningen ska ha dokumenterats skriftligt och det ska av den framgå 
vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. 
 
Se 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av 
arbetsutrustning och 8 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt  
3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. 
 
2. Åtgärder 
Utifrån resultatet av riskbedömningen ska åtgärder som förebygger ohälsa och 
olycksfall vid framförande av fyrhjulingen ha vidtagits.  
 
Se 5 § AFS 2006:4 och 10 § AFS 2001:1 samt 2 kap. 4-5 §§ och 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen. 
 
3. Medverkan 
Om det finns ett skyddsombud för arbetsstället ska skyddsombudet och era 
arbetstagare ska ha getts möjlighet att medverka i uppfyllandet av krav 1-2. 
 
Se 4 § AFS 2001:1. 
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Upplysning 
Resultatet av riskbedömningen kan vara slutsatsen att arbetstagaren enbart ska 
använda fyrhjuling vid enklare arbeten på plan mark. Man kan ibland komma 
fram till att riskerna kan reduceras om arbetet i stället utförs med ett 
motorredskap, utrustad med störtbågar och säkerhetsbälte. I dessa fall kan 
riskbedömningen, beroende på omständigheterna i övrigt, visa att ett körkort 
med behörigheten B räcker för att utföra arbetsuppgiften.  
 
Brister i arbetsmiljön 
Den 1 juni 2017 inspekterade Arbetsmiljöverket ert arbetsställe och ställde 
kompletterande frågor till er angående fyrhjulingar per telefon den 28 juni 2017. 
Vi uppmärksammade då följande brister i arbetsmiljön. 
 
1-2. Undersökning och riskbedömning samt åtgärder 
I er verksamhet använder ni en fyrhjuling. Vid inspektionen uppgav ni att ni 
använder fyrhjulingen för att harva ridhuset.  Vid inspektionen uppgav ni att 
arbetstagarna som använder fyrhjulingen har ett B körkort.  
 
Oavsett vilket typ av registrering er fyrhjuling har, bedömer Arbetsmiljöverket 
att användningen av detta arbetsredskap kan innebära att föraren vid 
framförandet riskerar ohälsa och olycksfall på grund av exempelvis  
1. Vältning och överstörtning. 
2. Terrängkörning i skogsmark, fjäll, myrar, åkrar, hagar eller parker. 
4. Förlorad kontroll och den så kallade fällknivseffekten. Det senare innebär att 
fören kläms ihjäl under maskinen eller mellan maskin och vagnen. 
5. Fastkörning vid terrängkörning och bärgningsarbete. 
 
Genomförande av en undersökning av arbetsförhållandena vad gäller 
framförande av fyrhjuling, en därmed sammanhängande bedömning av 
riskerna för ohälsa och olycksfall vid framförandet av fordonet ger er det 
beslutsunderlag ni behöver för att välja vilka åtgärder som ska vidtas för att 
förbygga risken för allvarliga olyckor. Ni har inte genomfört en sådan 
undersökning och riskbedömning. 
 
3. Medverkan 
Enligt 4 § AFS 2001:1 ska arbetsgivaren ge skyddsombud och arbetstagarna 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Kent Jansson 
Sektionschef 
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