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Arbetsmiljöverkets AFS:ar t o m 2016:04 (i fulltext på https://www.av.se/) 
(ofta universitets-relaterade i fetstil, ofta även lab-relaterade i kursiv fetstil) 
 
2016:04 Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer 
2016:03 Elektromagnetiska fält 
2016:02 Enkla tryckkärl  
2016:01 Tryckbärande anordningar 
2015:07 Hygieniska gränsvärden 
2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
2015:02 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön 
2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker 
2013:04 Ställningar 
2012:05 Förbud att på marknaden släppa ut ledande skärverktyg avsedda för … röjsågar 
2012:03 Minderårigas arbetsmiljö 
2012:02 Belastningsergonomi 
2012:01 Användning av motorkedjesågar och röjsågar 
2011:02 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer   
2010:16 Dykeriarbete 
2010:01 Berg- och gruvarbete 
2009:07 Artificiell optisk strålning 
2009:02 Arbetsplatsens utformning 
2008:17 Arbete med djur 
2008:13 Skyltar och signaler 
2008:03 Maskiner 
2007:07 Rök- och kemdykning 
2007:05 Gravida och ammande arbetstagare 
2007:01 Sprängarbete 
2006:08 Provning med över- eller undertryck 
2006:07 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar 
2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 
2006:05 Användning av truckar 
2006:04 Användning av arbetsutrustning 
2006:01 Asbest  
2005:20 Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget   
2005:16 Buller 
2005:15 Vibrationer   
2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet  
2005:05 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt   
2005:03 Besiktning av trycksatta anordningar  
2005:02 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar   
2005:01 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet   
2004:06 Användning av traktorer  
2004:03 Stegar och arbetsbockar   
2004:01 Syntetiska oorganiska fibrer  
2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 
2003:03 Arbete i explosionsfarlig miljö 
2002:01 Användning av trycksatta anordningar  
2001:09 Hamnarbete 
2001:07 Anestesigaser 
2001:04 Gasflaskor 
2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning 
2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
2000:06 Mast- och stolparbete 
1999:08 Användning av pressar och gradsaxar 
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https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/elektromagnetiska-falt-afs-20163-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/enkla-tryckkarl-afs-20162-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/tryckbarande-anordningar-afs-20161-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kvarts---stendamm-i-arbetsmiljon-afs-20152-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-201119.-andrad-och-omtryckt-i-afs-201443-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/stallningar-afs-20134-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/forbud-att-pa-marknaden-slappa-ut-ledade-skarverktyg-avsedda-for-barbara-handhallna-rojsagar-afs-20125-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-afs-20122-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-motorkedjesagar-och-rojsagar-afs-201201-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/innesluten-anvandning-av-genetiskt-modifierade-mikroorganismer-afs-20112/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/dykeriarbete-afs-201016-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/berg--och-gruvarbete-afs-20101-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/artificiell-optisk-stralning-afs-20097-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/skyltar-och-signaler-afs-200813-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/maskiner-som-slappts-ut-pa-marknaden-efter-29-dec-2009-afs-20083-foreskrift/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/rok--och-kemdykning-afs-20077-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/gravida-och-ammande-arbetstagare-afs-20075-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/sprangarbete-afs-20071-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/provning-med-over--eller-undertryck-afs-20068-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/tillfalliga-personlyft-med-kranar-eller-truckar-afs-20067-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-lyftanordningar-och-lyftredskap-afs-20066-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-truckar-afs-20065-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-arbetsutrustning-afs-20064-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/asbest-afs-200601-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/halsoundersokning-av-flygpersonal-inom-civilflyget-afs-200520-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/buller-afs-200516/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/vibrationer-afs-200515-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-AFS-20056-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/cytostatika-och-andra-lakemedel-med-bestaende-toxisk-effekt-afs-20055-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/besiktning-av-trycksatta-anordningar-afs-20053-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/tillverkning-av-vissa-behallare-rorledningar-och-anlaggningar-afs-20052/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/mikrobiologiska-arbetsmiljorisker-smitta-toxinpaverkan-overkanslighet-afs-20051-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-traktorer-afs-200406-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/stegar-och-arbetsbockar-afs-20043-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/syntetiska-oorganiska-fibrer-afs-20041-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/besiktning-av-lyftanordningar-och-vissa-andra-tekniska-anordningar-afs-20036-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-i-explosionsfarlig-miljo-afs-20033-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-trycksatta-anordningar-afs-200201-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hamnarbete-afs-20019-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anestesigaser-afs-20017-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/gasflaskor-afs-20014-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/mast--och-stolparbete-afs-20006-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-pressar-och-gradsaxar-afs-199908-foreskrifter/
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1999:07 Första hjälpen och krisstöd 
1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete 
1998:08 Arbete i motorbranschen 
1998:06 Bekämpningsmedel 
1998:05 Arbete vid bildskärm 
1998:02 Arbete i kylda livsmedelslokaler 
1997:07 Gaser 
1997:05 Smältning och gjutning av metall 
1997:02 Arbete i stark värme 
1996:07 Utförande av personlig skyddsutrustning 
1994:54 Arbeten med högtrycksstråle 
1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering 
1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön 
1992:09 Smältsvetsning och termisk skärning 
1990:11 Arbete med försöksdjur 
1988:04 Blybatterier 
1985:18 Frisörarbete 
1984:16 Maskiner för papperstillverkning 
1984:03 Spikpistoler 
1984:02 Bultpistoler 
1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid 
1982:03 Ensamarbete 
1981:15 Skydd mot skada genom ras 
1981:14 Skydd mot skada genom fall 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-afs-19997-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-i-motorbranschen-afs-19988-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/bekampningsmedel-afs-19986-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-vid-bildskarm-afs-19985-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-i-kylda-livsmedelslokaler-afs-19982-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/gaser-afs-19977-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smaltning-och-gjutning-av-metall-afs-19975-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-i-stark-varme-afs-19972-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/utforande-av-personlig-skyddsutrustning-afs-19967-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbeten-med-hogtrycksstrale-afs-199454-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/vald-och-hot-i-arbetsmiljon-afs-19932-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smaltsvetsning-och-termisk-skarning-afs-19929-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-forsoksdjur-afs-199011-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/blybatterier-afs-19884-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/frisorarbete-afs-198518-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/maskiner-for-papperstillverkning-afs-198416-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/spikpistoler-afs-19843-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/bultpistoler-afs-19842-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anteckningar-om-jourtid-overtid-och-mertid-afs-198217-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/ensamarbete-afs-19823-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/skydd-mot-skada-genom-ras-afs-198115-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/skydd-mot-skada-genom-fall-afs-198114-foreskrifter/

