
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Inbjudan till tre nya intressentmöten om remissen i höst 
Fokus för höstens möten är att svara på frågor för att underlätta för dig som vill svara 
på remissen om förslaget på föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. 

Två möten med frågestunder om hela regelstrukturen  

På dessa möten kan du ställa frågor för att kunna svara på hela remissen. Det första 
mötet (29 september) inleds med en kort presentation – för dig som vill – av innehållet 
i remissen. Om du endast vill vara med på frågestunden kan du ansluta kl. 10:30.  

Webbinarium 29 september, klockan 10-12 

Kort genomgång av remissen 10:00-10:30, därefter fokus på frågor om remissen. 
Anmäl dig via intressentmote29september@av.se. 

Skriv namn, organisation och e-post för varje deltagare. 
Sista anmälningsdatum: 22 september. 

Webbinarium 26 november, klockan 10-12 

Fokus på frågor om remissen hela mötet. 
Anmäl dig via intressentmote26november@av.se. 

Skriv namn, organisation och e-post för varje deltagare. 
Sista anmälningsdatum: 19 november. 
 

Möte med frågestund om föreskrifter för byggherrar med flera 

Detta möte inleds med en genomgång av de största förändringarna i förslaget till 
föreskrifterna om grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och 
samordning. Därefter blir det tid för frågor.  

Webbinarium 20 oktober, klockan 13-15 

Anmäl dig via intressentmote20oktober@av.se 
Skriv namn, organisation och e-post för varje deltagare. 
Sista anmälningsdatum: 13 oktober. 
 

Läs på av.se eller mejla din fråga till regelstruktur@av.se 

På av.se/remisser kan du läsa mer om remissen. Där finns också en särskild sida med 
svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svar på din fråga där kan du mejla till 
regelstruktur@av.se eller ringa till vår svarstjänst på 010-730 90 00. I sommar gör vi ett 
uppehåll i att svara på mejl 25 juni till 12 augusti. Om du skickar ett mejl under den 
tiden får du svar så snart som möjligt efteråt. 
 
Mer information om hur du ansluter dig till webbinariet får du när du anmält dig.  
Varmt välkommen! 
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