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Avdelningen för juridik

Brott mot/

Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

1 Enskild firma, 

byggverksamhet

AML Utfört byggnadsarbete som 

självständig uppdragstagare i 

en konsumententreprenad. 

Arbetet innebar risk för fall 

över två meter. Trots det hade 

inte någon arbetsmiljöplan 

upprättats.

Företagsbot 25 000 kr.

Rema Malmö.

2013-01-08.

AM-146603-12-90.

2 Cascades Djupafors 

AB

BrB

vållande till 

annans död

1) Produktionschef

2) AB

En 26-årig operatör klämdes 

till döds i en omrullnings-

maskin 9 juni 2009. Skydds-

anordningarna var på flera sätt 

otillräckliga. Dessutom fanns 

brister i fråga om riskbedöm-

ning, information, säkerhets-

rutiner och instruktioner.

Bolaget och produktionschefen 

överklagade, men hovrätten 

fann inga skäl att ändra tings-

rättsdomen.

1) 80 dagsböter á 600 kr.

2) Företagsbot 2 miljoner 

kr.

Hovrätten över Skåne och 

Blekinge.

2013-01-10.

Mål nr B 774-12.

Överklagad dom:
1) 80 dagsböter á 600 kr.

2) Företagsbot 2 miljoner 

kr.

Blekinge tingsrätt.

2012-02-15.

Mål nr B 2027-09.

3 1) NVS Installation AB

2) Jonsson Byggteam i 

Bullmark AB

BrB

vållande till 

kroppsskada

AML

En montör från NVS trampade 

genom wellpapp som täckte ett 

hål i bjälklaget till en villa som 

Jonsson Byggteam höll på att 

bygga. Han föll tre meter och 

skadade ena knäet. Enligt 

tingsrätten borde Jonsson 

Byggteam som byggarbets-

miljösamordnare ha sett till att 

det monterats skyddsräcken 

runt trapphålet eller att hålet 

täckts på ett betryggande sätt. 

NVS, i egenskap av arbets-

givare, hade brustit i sitt arbets-

miljöansvar bland annat 

genom att man inte undersökt 

och riskbedömt arbetsförhål-

landena. Däremot friades NVS 

för att inte i tid ha anmält 

olyckan till Arbetsmiljöverket.

1) Företagsbot 100 000 kr.

2) Företagsbot 50 000 kr.

Umeå tingsrätt.

2013-01-11.

Mål nr B 1415-11.

Domen är överklagad.
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Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i 

sammanställningen.
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Brott mot/
Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

4 Ludvikahem AB AML Lät som byggherre utföra 
byggnadsarbete i en fastighet i 
Ludvika. Arbetet omfattade 
rivning av asbest, men någon 
arbetsmiljöplan hade trots det 
inte upprättats innan arbetet 
påbörjades.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-01-14.
AM-49875-12-90.

5 Auto Blå AB AML Inte sett till att anställda som 
sysselsatts i arbete som kan 
medföra skadlig exponering för 
härdplastkomponenter
genomgått föreskriven 
läkarundersökning och 
tjänstbarhetsbedömning innan 
arbetet påbörjades. Inte heller 
riskbedömt arbetet.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Östersund.
2013-01-14.
AM-31427-12-90.

6 Frakttjänst i Umeå AB AML Inte erbjudit personal som ska 
arbeta natt läkarundersökning 
innan nattarbete påbörjas 
första gången.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Östersund.
2013-01-14.
AM-212678-11-90.

7 Söderåsens
Mur&Kakel AB

AML Utfört byggnadsarbete som 
självständig uppdragstagare i 
konsumententreprenad.
Arbetet innebar risk för fall 
över två meter. Trots det hade 
inte någon arbetsmiljöplan 
upprättats.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Malmö.
2013-01-14.
AM-146587-12-90.

8 Smedjebo Fastighets 
AB

AML Inte upprättat, eller låtit 
upprätta, arbetsmiljöplan 
(rivning av asbesthaltigt 
material).

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-01-17.
AM-142798-11-90.

9 AB Bergsbyns Plåt AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med risk för fall på 
två meter eller mer.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Östersund.
2013-01-17.
AM-209578-11-90.

10 Vänersborgs kommun, 
VA-verket

AML Inte upprättat, eller låtit 
upprätta, arbetsmiljöplan 
(sprängningsarbeten).

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-01-18.
AM-122963-12-90.

11 Svenssons Åkeri i 
Sandviken AB

AML Använt lyftkran som inte 
genomgått föreskriven 
återkommande besiktning.

Företagsbot 20 000 kr.
Gävle tingsrätt.
2013-01-18.
Mål nr B 1862-11.

12 Smålandia AB AML Inte upprättat, eller låtit 
upprätta, arbetsmiljöplan 
tillräckligt anpassad till arbete 
med risk för fall på två meter 
eller mer. Inte gjort någon 
förhandsanmälan av byggnads-
arbete till Arbetsmiljöverket.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Jönköping.
2013-01-28.
AM-86200-11-90.

13 Bygg-Fast Projekt AB AML Upprättad arbetsmiljöplan var 
inte tillräckligt anpassad till 
arbete med risk för fall på två 
meter eller mer.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Jönköping.
2013-01-28.
AM-86200-11-91.

14 Enercon Energy 
Converter AB

AML Lät 30 anställda vid bygg-
arbetsplats Vindkraftverken,
Gabrielsberget i Nordmaling, 
arbeta med härdplastkom-
ponenter (lim, fog- och bygg-
skum) utan att de genomgått 
föreskrivna läkarunder-
sökningar.

Företagsbot 50 000 kr.
Rema Östersund.
2013-01-30.
AM-136928-10-90.
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Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

15 Enercon Energy 
Converter AB

AML Använde två lyftanordningar 
avsedda för personlyft 
(hängställningar) vid bygg-
arbetsplats Vindkraftverken,
Gabrielsberget i Nordmaling, 
trots att de inte genomgått 
föreskrivna besiktningar.

Företagsbot 20 000 kr.
Rema Östersund.
2013-01-30.
AM-207145-10.

16 Glasfiberprodukter i 
Trehörningsjö AB

AML Inte sett till att anställda som 
arbetar med härd- och 
esterplaster genomgått 
föreskriven läkarundersökning 
med tjänstbarhetsbedömning.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Östersund.
2013-01-31.
AM-60036-12-90.

17 Vilhelmina Fria 
Församling

AML Församlingen lät som 
byggherre utföra ombygg-
nation av den friskola man 
driver. Trots arbete med risk för 
fall över två meter, bilning och 
borrning i kvartshaltigt material 
och rivning av bärande 
konstruktioner hade inte någon 
arbetsmiljöplan upprättats.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Östersund.
2013-02-04.
AM-1733279-12.

18 Sollefteå kommun, 
Samhällsbyggnads-
kontoret

AML Använt bakgavellyft som inte 
genomgått föreskriven åter-
kommande besiktning. Före-
tagsboten jämkad från 20 000 
kronor med hänsyn till den tid 
som gått sedan händelsen, 6 
maj 2010.

Företagsbot 10 000 kr 
(jämkat belopp).
Rema Östersund.
2013-02-11.
AM-135391-10-90.

19 SCA Hygiene Products 
AB

BrB
vållande till 
annans död

Vid en olycka 25 oktober 2009 
klämdes en 38-årig maskin-
operatör till döds i en konver-
teringsmaskin på Edets bruk. 
Tingsrätten gick i det stora 
hela på åklagarens linje, 
konverteringsmaskinen upp-
fyllde inte grundläggande krav 
på skyddsanordningar och det 
hade inte gjorts tillräckliga 
riskbedömningar av maskinen. 
Men medan åklagaren yrkat på 
2 miljoner kronor i företagsbot 
bestämde tingsrätten beloppet 
till 1,5 miljoner.

Företagsbot 1,5 miljoner 
kr.
Vänersborgs tingsrätt.
2013-02-11.
Mål nr B 1256-11.

20 Kompetenshöjarna i 
Mariestad AB

AML Bearbetat asbest utan tillstånd 
(spikat genom eternitskivor). 
Inte upprättat arbetsmiljöplan 
anpassad till arbetet.

Företagsbot 25 000 kr.
Skaraborgs tingsrätt.
2013-02-12.
Mål nr B 3561-12.
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21 1) AB Strängbetong
2) OM Design AB

BrB
vållande till 
annans död

1 a) Montageledare
1 b) Montageledare
2 a) VD/konstruktör

Under bygget av ett nytt häkte 
i Helsingborg fick en 22-årig 
byggnadsarbetare ett 2,6 ton 
tungt väggelement över sig. 
Han dödades omedelbart. 
Väggelementet saknade helt 
förankring i den övriga stom-
men, och när 22-åringen 
gjorde som han blivit tillsagd 
och tog bort stöttorna som höll 
väggen rasade den över 
honom. Handläggande 
konstruktör på OM Design och 
två montageledare på Sträng-
betong åtalades för arbetsmiljö-
brott, och för företagen krävde 
åklagaren företagsbot på 2 mil-
joner kronor vardera. 
Åklagaren överklagade den 
friande tingsrättsdomen, men 
hovrätten fastställde domen 
utan några ändringar.
Beträffande konstruktören på 
OM Design fann hovrätten, 
liksom tingsrätten, att han i ett 
par avseenden åsidosatt sina 
skyldigheter enligt arbetsmiljö-
lagen. Åsidosättandet ansågs 
dock inte ha orsakat byggnads-
arbetarens död.

1) Talan om företagsbot 
ogillas.
1 a) Åtalet ogillas.
1 b) Åtalet ogillas.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
2 a) Åtalet ogillas.
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.
2013-02-13.
Mål nr B 1626-12.
Överklagad dom:
1) Talan om företagsbot 
ogillas.
1 a) Åtalet ogillas.
1 b) Åtalet ogillas.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
2 a) Åtalet ogillas.
Helsingborgs tingsrätt.
2012-05-04.
Mål nr B 2853-10.

22 Byggbröderna i 
Falkenberg AB

AML Upprättad arbetsmiljöplan 
beskrev inte de särskilda 
åtgärder som skulle vidtas vid 
det riskfyllda arbetet (risk för 
fall 2 meter eller mer).

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-02-18.
AM-116319-12-90.

23 Lyréns Plåt AB BrB
vållande till 
kroppsskada

En 18-åring som utbildade sig 
till plåtslagare skulle under 
höstlovet arbeta på sin praktik-
plats och tillsammans med 
handledaren lägga plåttak på 
ett fritidshus. Byggställningen 
hade monterats på fel sida 
huset och därför byggde de på 
eget initiativ en ny provisorisk 
träställning, helt utan skydd. 
När 18-åringen tappade 
balansen och kanade av taket 
så föll han därför fritt cirka 3,5 
meter till marken och skadade 
ryggen svårt.
Tingsrätten friade med motive-
ringen att bolagets företrädare 
gett anställda instruktion om 
att uppföra en byggnads-
ställning, och att denna 
instruktion var att betrakta som 
en riskbedömning.
Hovrätten friade med motive-
ringen att anställda brutit mot 
givna instruktioner, och att en 
regelrätt skriftlig riskbedöm-
ning inte skulle ha lett till att 
arbetena utförts med föreskri-
vet fallskydd och olyckan 
undvikits.

Talan om företagsbot 
ogillas.
Hovrätten för västra 
Sverige.
2013-02-19.
Mål nr B 1483-12.
Överklagad dom:
Talan om företagsbot 
ogillas.
Värmlands tingsrätt.
2012-01-11.
Mål nr B 1131-10.
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24 Strömsnäspannan AB BrB
vållande till 
kroppsskada

En 15-åring var på prao på 
företaget. Den 15 oktober 
2010, sista dagen av prao-
perioden, skadade han vänster 
hand i en kantpress, med följd 
bland annat att två fingrar 
bröts. Kantpressen kördes på 
ett regelmässigt felaktigt sätt, 
det saknades föreskrivna 
operatörsskydd för det aktuella 
körsättet. Det saknades 
säkerhetsinstruktioner och de 
operatörer som introducerade 
praktikanten hade inte 
tillräckliga kunskaper. Arbetet
vid kantpressen var dessutom 
förbjudet för praktikanten, 
eftersom han var minderårig.

Företagsbot 100 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-02-20.
AM-187554-11-90.

25 Vrena Mekaniska 
Verkstad AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

En anställd klämde vänster 
hand mellan en fräsmaskins 
verktyg och verktygshållare, 
och skadades allvarligt. Fräsen 
saknade säkerhetsbrytare. 
Brytaren hade vid något 
tidigare tillfälle kopplats bort, 
och sedan inte kopplats in 
igen. Oklart varför. Den 
skadade hade arbetat på 
företaget i ungefär ett år. Det 
fanns generella instruktioner 
för arbetet men inte specifikt 
för fräsen. Mannens kunskaper 
i svenska var dåliga, och han 
utförde sitt arbete på ett 
felaktigt sätt.

Företagsbot 500 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-02-20.
AM-17912-12.

26 Rivab i Göteborg AB AML Upprättad arbetsmiljöplan 
saknade beskrivningar av de 
särskilda åtgärder som skulle 
vidtas för att förebygga risker 
vid arbete med tunga 
byggelement och rivning av 
bärande konstruktioner.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-02-20.
AM-76747-11-90.

27 AB Sydåtervinning BrB
vållande till 
annans död

1) VD
2) arbetsledare
3) AB

En 37-årig inhyrd elektriker 
påkördes och dödades av en 
backande hjullastare. Där 
fanns brister i fråga om bland 
annat riskbedömning och sam-
ordning, men bristerna ansågs 
av tingsrätten inte ha orsakat 
olyckan. Åklagaren överklaga-
de domen, och hovrätten 
gjorde en helt annan bedöm-
ning än tingsrätten. 
Hovrättsdomen överklagdes av 
de dömda, men Högsta 
domstolen beviljade inte 
prövningstillstånd.

Prövningstillstånd beviljas 
ej.
Högsta domstolen.
2013-02-21.
Mål nr B 2382-12.
Överklagad dom:
1) 60 dagsböter á 510 kr.
2) 60 dagsböter á 240 kr.
3) Företagsbot 1 miljon kr.
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.
2012-04-19.
Mål nr B 2701-11.
Överklagad dom:
1) Åtalet ogillas.
2) Åtalet ogillas.
3) Talan om företagsbot 
lämnas utan bifall.
Malmö tingsrätt.
2011-09-09.
Mål nr B 1718-10.
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28 Centrum Påle AB AML Bolaget tillverkar betongpålar i 
sin anläggning norr om 
Göteborg. Trots att man 
hanterar kvartshaltigt material 
och verksamheten pågått 
sedan 2008 hade man inte 
förrän i september 2012 
genomfört föreskrivna 
expositionsmätningar av 
kvartshaltigt damm.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-02-21.
AM-147554-12-90.

29 Lovikka Träförädling
AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

Bolaget med tre-fyra anställda 
tillverkar timmerhus. För att 
göra knutarna på timret använ-
de man sig av en maskin av 
egen konstruktion. Då en 
anställd skulle justera 
maskinen startade den plötsligt 
och tre fingrar på ena handen 
kapades helt och de två andra 
skadades. Maskinen saknade i 
stort sett varje form av skydd, 
och företagets arbetsmiljö-
arbete var enligt tingsrätten i 
princip obefintligt. Bolaget 
överklagade, men hovrätten 
ändrade tingsrättens dom 
endast på så sätt att företags-
boten sattes ned. Som skäl 
angavs bland annat att det rör 
sig om ett mindre bolag.

Företagsbot 300 000 kr.
Hovrätten för övre 
Norrland.
2013-02-27.
Mål nr B 1004-11.
Överklagad dom:
Företagsbot 400 000 kr.
Haparanda tingsrätt.
2011-11-08.
Mål nr B 419-11.
Hovrättsdomen är 
överklagad.

30 IKAB-Mailing Systems 
AB

AML En plastinslagningslinje var i 
drift trots att skyddsanord-
ningar var borttagna.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-03-05.
AM-86107-11.

31 Brännströms Bygg AB AML Utfört byggnadsarbete som 
självständig uppdragstagare i 
konsumententreprenad.
Arbetet innebar risk för fall 
över två meter. Trots det hade 
inte någon arbetsmiljöplan 
upprättats. Företagsboten är,
med åklagarens goda minne, 
jämkad från normala 25 000 
kronor med motiveringen att 
det rör sig om ett mindre bolag 
som annars skulle drabbas 
oskäligt hårt.

Företagsbot 15 000 kr 
(jämkat belopp).
Skellefteå tingsrätt.
2013-03-08.
Mål nr B 1454-12.

32 Guldstadens Frakt i 
Skellefteå AB

AML Använt bakgavellyft som inte 
genomgått föreskriven 
återkommande besiktning. 

Företagsbot 20 000 kr.
Rema Östersund.
2013-03-12.
AM-90728-11.
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33 1) AB Strängbetong
2) Balticgruppen 
Byggservice AB

BrB
framkallande
av fara för 
annan

Balticgruppen Byggservice AB
var generalentreprenör för 
byggandet av ett flervånings-
hus vid Umeå universitet, 
Strängbetong och Peab hade 
anlitats som underentreprenö-
rer. Till Strängbetongs upp-
gifter hörde att montera 
fallskyddsräcken. Den 25 
januari 2011 höll personal från 
Peab på att montera ytter-
väggsblock då ett skyddsräcke 
släppte från fästet. Bara 
tillfälligheter gjorde att en 
snickare som lutade sig mot 
räcket inte föll från tredje 
våningen. Strängbetong hölls 
ansvarigt för att skyddsräcket 
inte satts fast ordentligt och 
varit rätt dimensionerat. Enligt 
åklagaren hade man också, i 
strid mot de anvisningar som 
getts, använt expanderbult 
istället för betongskruv.
Expanderbulten var dessutom 
så kort att den inte fått till-
räckligt fäste i bjälklaget. 
Personal vid Byggservice hade 
som utsedd byggarbetsmiljö-
samordnare, BAS-U, brustit i 
sitt ansvar genom att man inte 
kontrollerat skyddsräcket till-
räckligt hävdade åklagaren.

1) Företagsbot 400 000 kr.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
Umeå tingsrätt.
2013-03-13.
Mål nr B 1752-12.
Domen är överklagad.

34 Jakops AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Bolaget tillverkar släp till så 
kallade terränghjulingar och 
kälkar till snöskotrar. En 
anställd som höll på att värma 
plastbelag till kälkmedar i en 
öppen vattenvärmare fick 
hetvatten över sig. Han ådrog 
sig några ytliga och några 
djupare brännskador på 
halsen, skuldran, bröstkorgen 
och den vänstra armen. 
Skriftliga instruktioner för 
arbetet saknades. Det fanns 
heller inte några instruktioner 
om vilken skyddsutrustning 
som skulle användas.

Företagsbot 125 000 kr 
(jämkat belopp).
Rema Östersund.
2013-03-14.
AM-10733-12.

35 Wibergs Bygg KB 1) BrB
vållande till 
kroppsskada
2) AML

En anställd sågade passbitar 
till emballage i en kapsåg. Han 
tappade ett arbetsstycke på 
golvet och när han skulle ta 
upp det kom han åt klingan 
med vänster hand. Två fingrar 
amputerades. Sågen var cirka 
30 år gammal och saknade 
skydd. Tingsrätten fällde 
företrädare för bolaget i fråga 
om vållande till kroppsskada, 
men ansåg inte att de varit 
oaktsamma när olyckan inte 
anmälts till Arbetsmiljöverket.

1) Företagsbot 100 000 kr.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
Ångermanlands tingsrätt.
2013-03-14.
Mål nr B 2114-12.



8

Brott mot/
Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

36 Lemminkäinen Sverige 
AB

AML Använt en mobil arbetsplatt-
form trots att den inte genom-
gått föreskriven återkommande 
besiktning i Sverige eller före-
skriven internationell besikt-
ning.

Företagsbot 20 000 kr.
Rema Östersund.
2013-03-15.
AM-45734-12.

37 Umeå Energi AB AML Vid kraftvärmeverket Dåva 1 i 
Umeå eldas avfall och skogs-
rester, och i kraftvärmeverket i 
Holmsund används pellets. 
Hantering av dessa bränslen 
kan medföra risk för explosiv 
atmosfär. Trots det hade 
bolaget inte gjort någon risk-
bedömning av explosionsfarlig 
miljö och heller inte upprättat 
explosionsskyddsdokument.
Dessutom saknades dokument 
som bekräftade anläggningar-
nas explosionssäkerhet.

Företagsbot 50 000 kr.
Rema Östersund.
2013-03-25.
AM-79080-10-90.

38 Rolf Graf AB BrB
vållande till 
annans död

1) Företrädare för 
arbetsgivare
2) AB

I januari 2009 pågick schakt-
ningsarbete för avlopps- och 
vattenledningar i Långshyttan, 
Hedemora kommun. Ett större 
stenblock påträffades och 
spräcktes med ett speciellt 
krutladdat spräckningsverktyg. 
En inhyrd lastbilschaufför hade 
lämnat anvisad säker plats och 
träffades av en sten i huvudet. 
Han skadades så svårt att han 
senare avled. Den som skötte 
stenspräckningen åtalades 
som bärare av dels arbets-
givarens ansvar, dels ett 
självständigt ansvar för 
spräckningsarbetet. För 
bolaget yrkades en jämkad 
företagsbot på 1 miljon kronor.
Såväl tingsrätt som hovrätt 
konstaterade att mannen av 
oaktsamhet orsakat 
chaufförens död, men 
oaktsamheten ansågs inte så 
klandervärd att den var straff-
bar.

1) Åtalet ogillas.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
Svea hovrätt.
2013-03-26.
Mål nr B 6388-12.
Överklagad dom: 
1) Åtalet ogillas.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
Falu tingsrätt.
2012-06-12.
Mål nr B 806-10.

39 Lagerberg i Norjeby 
AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

Innan produktionen i kyckling-
slakteriet startade för dagen 
skulle en anställd kontrollera 
att produktionslinjen var 
ordentligt rengjord. När han 
hukande passerade linjen för 
att kontrollera insidan halkade 
han och sträckte omedvetet 
upp högerhanden. Handen 
fastnade mellan ett drivhjul och 
kuggrem och trasades sönder.
Hygienkontrollen hade inte risk-
bedömts och linjen saknade de 
skydd som krävdes.

Företagsbot 300 000 kr.
Blekinge tingsrätt.
2013-03-26.
Mål nr B 618-12.
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Brott mot/
Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

40 UBAB, Ulricehamns 
Betong AB

AML Lät under sommaren 2012 en 
minderårig (14 år) arbeta åtta 
timmar per dag under 13 dagar 
trots att arbetstiden på skolfria 
dagar inte får överstiga sju 
timmar per dag. Företagsboten 
jämkad från 25 000 kronor.

Företagsbot 10 000 kr 
(jämkat belopp).
Rema Göteborg.
2013-03-27.
AM-114709-12-90.

41 Fagersta kommun, 
socialnämnden

BrB
vållande till 
kroppsskada

Inom en av kommunens arbets-
marknadsenheter arbetade 
man med vedproduktion och 
försäljning. En man, anställd 
som fordonsförare, skulle 
tillfälligt hjälpa till med vedklyv-
ningen. En bit ved fastnade i 
klyven, och mär mannen för-
sökte få loss den fick han 
handen för långt in i maskinen 
och samtliga fingrar på höger 
hand kapades.
Åklagaren ansåg att det brustit 
i fråga om systematiskt arbets-
miljöarbete, riskbedömningar 
och instruktioner. Vedklyven
saknade skydd. Brottet hade 
begåtts i näringsverksamhet. 
Kommunen hävdade att man 
inte brustit i arbetsmiljöarbetet 
och att det inte begåtts något 
brott. Och vedproduktionen 
hade inte utgjort näringsverk-
samhet. Tingsrätten gick dock 
på åklagarens linje och dömde 
kommunen att betala företags-
bot. Två nämndemän var för 
övrigt skiljaktiga och ville 
bestämma företagsboten till ett 
högre belopp, 500 000 kronor.

Företagsbot 400 000 kr.
Västmanlands tingsrätt.
2013-04-02.
Mål nr B 3137-12.
Domen är överklagad.

42 Promonord AB AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med risk för fall på 
två meter eller mer.

Prövningstillstånd beviljas 
ej.
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.
2013-04-08.
Mål nr B 2125-12.
Överklagad dom:
Företagsbot 25 000 kr.
Lunds tingsrätt.
2012-06-15.
Mål nr B 5653-09.

43 Höganäs Bjuv AB AML Inte i tid skickat mätrapport till 
Arbetsmiljöverket för expo-
neringsmätning i november 
2010 av kvartsdamm. Inte 
genomfört någon exponerings-
mätning under 2011.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Malmö.
2013-04-08.
AM-62585-12-90.

44 HVH Bygg AB
(Hantverkshuset i 
Bromölla)

AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med risk för fall på 
två meter eller mer.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Malmö.
2013-04-09.
AM-174163-12-90.
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Brott mot/

Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

45 J Hjalmarssons Bygg- 

och Industrisvets AB

BrB

vållande till 

kroppsskada

En anställd fick en arm i kläm 

när han höll på att bocka 

armeringsjärn i en kantpress. 

Underarmsbenen bröts. 

Pressens ljusridå var bort-

kopplad. Det hade inte gjorts 

någon riskbedömning av 

arbetet och det brast i fråga 

om instruktioner och utbildning.

Företagsbot 250 000 kr.

Blekinge tingsrätt.

2013-04-09.

Mål nr B 1751-12.

46 Hansa Bygg AB BrB

vållande till 

kroppsskada

Under arbetsplatsförlagd 

utbildning, APU, sattes en elev 

att ensam göra takstolar i 

ordning för lyft upp på taket. 

Takstolarna rasade över 

honom och han fick bland 

annat en fraktur på bäckenet. 

Företagsbot 150 000 kr.

Rema Göteborg.

2013-04-18.

AM-197797-10-90.

47 Höjdservice i Halland 

AB

AML Använt en hängställning vid 

byggarbete trots att ställningen 

inte genomgått montage-

besiktning efter varje förflytt-

ning.

Företagsbot 25 000 kr.

Göteborgs tingsrätt.

2013-04-22.

Mål nr B 153-13.

48 MVB Syd AB AML Upprättad arbetsmiljöplan var 

inte anpassad så att de 

särskilda åtgärder som skulle 

vidtas vid riskarbete (risk för 

fall två meter eller mer) var 

beskrivna.

Företagsbot 25 000 kr.

Rema Malmö.

2013-04-22.

AM-45179-12-90.

49 CGF Bygg och service 

AB

AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 

trots arbete med risk för fall på 

två meter eller mer.

Företagsbot 25 000 kr.

Rema Malmö.

2013-04-23.

AM-95247-12-90.

50 Nerikes Glass AB BrB

vållande till 

kroppsskada

På bolagets lastkaj fanns en 

lastbrygga som vevades ner 

med en vinsch. Vajern till 

vinschen hade varit trasig 

länge och enda sättet att ta 

emot lastbryggan var därför 

med kroppen. Då en chaufför

på så sätt skulle fälla last-

bryggan tappade han taget om 

den. Lastbryggan föll ned på 

hans högra fot. Han ådrog sig 

mjukdelsskador och bröt fyra 

tår. Arbetsgivaren hölls ansva-

rig för att inte ha sett till att 

lastbryggan kunde hanteras på 

ett säkert sätt, för att inte ha 

underhållit vinschen och för att 

inte ha försett chauffören med 

skyddsskor.

Företagsbot 150 000 kr.

Rema Göteborg.

2013-04-24.

AM-77568-12-90.

51 Kontorsteamet i Osby 

AB

BrB

vållande till 

kroppsskada

Tre anställda på Kontors-

teamet skulle byta ut en 

reklamskylt på taket till 

Dufwarastens bensinstation i 

Osby. Arbetet utfördes med 

hjälp av en skylift, och två 

stegar som var placerade på 

taket. En anställd, som stod på 

en av stegarna, föll ner på 

taket och därefter till marken. 

Han skadade två kotor i 

nacken och fick ett brott på 

höger hälben.

Företagsbot 200 000 kr.

Hässleholms tingsrätt.

2013-04-24.

Mål nr B 274-12.
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Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

52 Enskild firma, 

åkeriverksamhet

AML Använt bakgavellyft som inte 

genomgått föreskriven 

återkommande besiktning.

Företagsbot 5 000 kr.

Sundsvalls tingsrätt.

2013-04-25.

Mål nr B 2388-11.

53 AB Filip Holm AML Använt lastbrygga och 

plocktruck som inte genomgått 

föreskriven återkommande 

besiktning.

Företagsbot 25 000 kr.

Rema Malmö.

2013-04-29.

AM-80938-12-90.

54 Hans Andersson

Plastics AB

BrB

vållande till 

kroppsskada

AML

Våren 2011 inträffade två 

olyckor med bara några 

veckors mellanrum i två olika 

maskiner som används för att 

förbereda rullar och cylindrar 

av plast för återvinning. Vid

den första olyckan fick en 

anställd skador på två senor 

och benbrott i vänsterhanden. 

Vid den andra bröt en anställd 

vänster underarm. Båda 

maskinerna saknade skydd 

framför rörliga delar. Dessutom 

brast det i fråga om riskbedöm-

ning och säkerhetsinstruk-

tioner. Endast en av olyckorna 

anmäldes utan dröjsmål till 

Arbetsmiljöverket.

Företagsbot 500 000 kr.

Rema Malmö.

2013-04-29.

AM-107446-11.

55 Privatperson,

byggherre

AML Befintlig arbetsmiljöplan 

saknade beskrivning av vilka 

säkerhetsåtgärder som skulle 

vidtas för att förhindra fall vid 

takarbete.

40 dagsböter à 490 kr.

Rema Jönköping.

2013-05-03.

AM-183576-12.

56 Enskild firma, 

byggverksamhet

AML Företagaren utförde med hjälp 

av anställda takarbeten på en 

fastighet i Lycksele. Vid

Arbetsmiljöverkets inspektion 

kunde han inte visa upp någon 

arbetsmiljöplan. Tingsrätten

konstaterar att företagaren och 

inspektören kommunicerade 

via tolk och att det inte är 

osannolikt att de missförstod 

varandra, och att företagaren 

därför inte redovisade den 

skriftliga instruktion han delgett 

sina anställda. Företagarens 

uppgifter om att det faktiskt 

fanns en arbetsmiljöplan hade 

inte motbevisats och därför 

ogillas talan om företagsbot. 

Talan om företagsbot 

ogillas.

Lycksele tingsrätt.

2013-05-03.

Mål nr B 595-12.

57 Univar AB AML Inte märkt upp rörledningar 

med farlig kemisk produkt på 

föreskrivet sätt.

Företagsbot 25 000 kr.

Rema Malmö.

2013-05-20.

AM-86459-12-90.
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Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

58 1) Hydraul Mekanik i 
Gävle AB
2) Industrirörteknik i 
Gävle AB

BrB
vållande till 
annans död 
och
framkallande
av fara för 
annan

En lastbil med rullflaksväxlare 
hade lämnats in till Hydraul 
Mekanik för byte av en ventil 
på en boggilyft. Hydraul 
Mekanik i sin tur hade anlitat 
en reparatör från Industrirör-
teknik att utföra reparationen.
I samband med reparations-
arbetet anslöt kundmottagaren 
på Hydraul Mekanik för att ge 
ytterligare information. När de 
båda står böjda in under den 
upplyfta lastväxlaren faller den 
plötsligt ned. Kundmottagaren 
kläms ihjäl mellan tippram och 
hjälpram. Reparatören, som 
nästan helt hinner undan, 
träffas av lastväxlaren över 
rygg och axlar men skadas 
inte allvarligt. Åklagaren 
hävdade att varken Hydraul 
Mekanik eller Industrirörteknik 
tillräckligt riskbedömt arbetet 
under upplyft last. En risk-
analys hade kunnat leda fram 
till förbud att arbeta under 
upplyft last, eller att upplyft last 
alltid måste säkras med stöttor 
eller liknande innan arbete får 
påbörjas. Tingsrätten höll med 
i fråga om Hydraul Mekanik. 

1) Företagsbot 750 000 kr.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
Gävle tingsrätt.
2013-05-21.
Mål nr B 1114-12.
Domen är överklagad.

59 Värnamo Taktjänst AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Två av bolagets anställda, 
unga män utan någon formell 
utbildning eller erfarenhet av 
byggnadsbranschen, höll på 
med takarbete på en fritids-
byggnad i Värnamo. En av 
dem föll drygt 2 meter från 
takkanten och bröt handleden. 
Takarbetet bedrevs utan 
fallskydd, och utan ordentliga 
säkerhetsinstruktioner.

Företagsbot 250 000 kr.
Jönköpings tingsrätt.
2013-05-28.
Mål nr B 894-13.
Domen är överklagad.

60 Stockholms Hamn AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Under lossningsarbete i 
containerhamnen lossnade 
delvis en containerkorg med 
tre inhyrda arbetstagare. De 
fick blånader på huvud och 
kropp när korgen slog i 
marken. Säkerhetskättingar 
som säkrade containerkorgen 
vid lyftoket hade utan giltigt 
skäl tagits bort.

Företagsbot 300 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-05-29.
AM-190351-11.

61 Åbyns Bygg&Plåt AB AML Använt en mobil klätter-
plattform trots att den inte 
genomgått föreskriven 
montagebesiktning.

Företagsbot 20 000 kr.
Rema Östersund.
2013-05-29.
AM-206804-12.
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62 UBIM ideell förening 
(montessoriförskola)

AML Rektor En 10-årig elev blev 21 septem-
ber 2011 knuffad ner från en 
koja omkring två meter upp i 
ett träd och fick ett komplicerat 
benbrott. Händelsen anmäldes 
inte till Arbetsmiljöverket, utan 
kom till verkets kännedom först 
12 mars 2012 genom att 
elevens far gjorde en anmälan.

30 dagsböter à 270 kr.
Rema Stockholm.
2013-06-03.
AM-78319-12.

63 Vida Vislanda AB BrB
vållande till 
annans död

1) VD
2) AB

En 24-årig sågverksoperatör 
skulle reda ut ett virkesstopp 
mellan våningsplan 2 och 3 i 
den så kallade råsorteringen. 
Han tog sig över skyddsräcket 
och klättrade ut i ett risk-
område för fall, och utan 
fallskyddsutrustning. Operatö-
ren föll sedan elva meter och 
skadades så svårt att han 
avled.
I verksamheten fanns brister i 
fråga om bland annat uppfölj-
ning av att säkerhetsföre-
skrifter följdes, fördelning av 
arbetsuppgifter, skriftliga 
instruktioner och utbildning av 
operatörer och arbetsledare 
om användning av fallskydds-
utrustning. Den åtalade VDn 
dömdes för arbetsmiljöbrott, 
men slapp påföljd. Han ansågs 
ha drabbats så hårt av olyckan 
(den omkomne var hans son) 
att det vore oskäligt att döma 
ut ett straff.

1) Påföljd efterges.
2) Företagsbot 1 miljon kr.
Växjö tingsrätt.
2013-06-05.
Mål nr B 2153-12.
Domen är överklagad.

64 Fastighets Björsbyn i 
Luleå AB

AML Lät som byggherre utföra 
rivnings- och byggnadsarbeten 
på en fastighet i Luleå. Trots
att arbetet beräknades omfatta 
mer än 500 persondagar gjor-
des ingen förhandsanmälan till 
Arbetsmiljöverket. På arbets-
platsen utfördes arbeten med 
rivning av bärande konstruk-
tioner, arbeten med risk för fall 
över två meter och arbete med 
biologiska ämnen som medför 
särskild hälsofara (mögelangri-
pet material). Ändå hade inte 
någon arbetsmiljöplan upp-
rättats.

Företagsbot 30 000 kr.
Rema Östersund.
2013-06-14.
AM-197209-11.
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65 Enskild firma, 
maskinstation

AML Inte upprättat arbetsmiljöplan. 
Maskinstationsägaren/byggher-
ren hade brutit mot en bestäm-
melse i Arbetarskyddsstyrel-
sens föreskrifter om byggnads- 
och anläggningsarbete, AFS
1999:3. Såväl tingsrätt som 
hovrätt friade. De hävdade att 
arbetsmiljölagens straffbestäm-
melse bara gäller Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter, inte före-
skrifter som föregångaren 
Arbetarskyddsstyrelsen utfär-
dat.
Högsta domstolen var av 
annan mening, och återvisade 
målet till hovrätten för förnyad 
behandling. Hovrätten ändrade 
då tingsrättens dom på så sätt 
att byggherren dömdes att 
betala en i sammanhanget 
normal företagsbot. Även 
denna hovrättsdom har över-
klagats.

Företagsbot 25 000 kr.
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.
2013-06-10.
Mål nr B 847-12.
Målet återvisas till 
hovrätten.
Högsta domstolen.
2012-03-23.
Mål nr B 3361-10.
Överklagad dom:
Åtalet ogillas.
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.
2010-06-14.
Mål nr B 1310-09.
Överklagad dom:
Åtalet ogillas.
Hässleholms tingsrätt.
2009-04-24.
Mål nr B 278-09.
Hovrättsdomen, mål nr 
B 847-12, är överklagad 
till Högsta domstolen.

66 Atlas Copco 
Kompressor AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

På Anundsjö Trä i Långsele 
ersattes sommaren 2006 
gammal sågverksutrustning 
med ny. Många entreprenörer 
var inblandade. En kompressor 
hade beställts av en fristående 
försäljare. Den installerades av 
en VVS-firma, elinstallationen 
gjordes av en elfirma. Atlas
Copco skulle starta upp och 
provköra kompressorn. Vid
provkörningen släppte en 
slang som VVS-firman kopplat 
in och slog till en elektriker i 
huvudet med omfattande 
skador som följd. Atlas Copco 
hölls ansvarigt för att 
installationen inte kontrollerats 
eller åtgärdats och för att 
riskområdet inte spärrats av.

Företagsbot 150 000 kr.
Hovrätten för nedre 
Norrland.
2013-06-18.
Mål nr B 420-11.
Överklagad dom:
Företagsbot 150 000 kr.
Ångermanlands tingsrätt.
2011-03-22.
Mål nr B 2561-08.
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67 1) Vattenfall Services 
Nordic AB
2) Luleå Energi Elnät 
AB
3) Enboms Alltjänst AB

BrB
vållande till 
annans död

En 42-årig elektriker omkom 
24 mars 2010 under arbete 
med att bygga ett nytt lednings-
nät på en ö i Luleå skärgård. 
Luleå Energi Elnät var bygg-
herre. Vattenfall Services var 
huvudentreprenör och sam-
ordningsansvarig och hade 
anlitat Enboms Alltjänst för 
montagearbetet.
Exakt vad som hände vid 
olyckan är okänt. 42-åringen, 
som var anställd av Enboms, 
arbetade i en stolpe med en 
lågspänningsledning som löpte 
parallellt med och bara någon 
meter från en spänningssatt 
högspänningsledning med
12 000 volt. Troligen träffades
elektrikern av en ljusbåge och 
fick sedan tag i högspännings-
ledningen, drabbades av 
strömgenomgång och dog. 
Åklagaren höll alla tre 
inblandade bolag ansvariga för 
olyckan, bland annat för 
bristande riskbedömningar.
Med beaktande av arbets-
fördelningen mellan Luleå 
Energi och Vattenfall, och det 
faktum att Enboms Alltjänst
hade haft en underordnad 
ställning gentemot Vattenfall,
ogillade tingsrätten talan om 
företagsbot mot Luleå Energi 
och Enboms.

1) Företagsbot 1,5 miljon 
kr.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
3) Talan om företagsbot 
ogillas.
Luleå tingsrätt.
2013-06-24.
Mål nr B 1646-12.

68 Farson AB BrB
vållande till 
kroppsskada

I en linje för tillverkning av 
trälastpallar finns en robotcell 
där en robot plockar material 
från en pall. När en operatör 
den 22 februari 2010 rutin-
mässigt gick in i robotcellen för 
att ta bort en tömd pall fastna-
de hans högra jackärm i ett 
roterande oskyddat kedjedrev.
Jackan slets sönder men en 
del drogs åt hans hals så att 
han blev medvetslös och höll 
på att strypas. Trycket på 
maskinen blev till slut så hårt 
att kedjedrevet stannade och 
han kunde skäras loss. 
Bolaget hade inte någon 
arbetsmiljöpolicy eller rutiner 
för hur det systematiska 
arbetsmiljöverket ska bedrivas. 
Det fanns inga skriftliga instruk-
tioner för hur arbetet ska ut-
föras för att undvika olyckor.
Det hade inte genomförts 
regelbundna undersökningar 
och riskbedömningar i verk-
samheten.

Företagsbot 400 000 kr.
Kalmar tingsrätt.
2013-06-24.
Mål nr B 4222-12.
Domen är överklagad.
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69 Mikael Hamrén 
Byggnads AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

1) Företrädare för AB
2) AB

En snickare spikade råspont 
på ett villatak då han föll drygt 
fyra meter ner mot ett betong-
golv. Han ådrog sig flera brott 
på kraniet och blödningar i 
hjärnan. Skadorna var livs-
hotande. Det hade inte upp-
rättats någon arbetsmiljöplan 
för bygget, och det fanns inte 
något fallskydd på plats. 
Åklagaren hävdade att det 
rörde sig om grovt arbetsmiljö-
brott, och begärde att arbets-
givaren skulle åläggas före-
tagsbot om 800 000 kronor.
Tingsrätten bedömde det som 
brott av normalgraden. Domen 
överklagades av samtliga 
parter, men utan framgång för 
någon.

1) 60 dagsböter á 200 kr.
2) Företagsbot 150 000 kr.
Svea hovrätt.
2013-06-25.
Mål nr B 9172-12.
Överklagad dom:
1) 60 dagsböter á 200 kr.
2) Företagsbot 150 000 kr.
Norrtälje tingsrätt.
2012-09-28.
Mål nr B 145-12.

70 Bharat Forge Kilsta AB BrB
vållande till 
annans död

Vid felsökning under en kyl-
bädd på Bharat Forges 
anläggning i Karlskoga den 28 
april 2011 fick en 47-årig 
elektriker huvudet klämt mellan 
en stegbalk och en fast balk 
och dog omedelbart. Under 
2010 hade bolaget anlitat en 
arbetsmiljökonsult och påbörjat 
en riskbedömning av arbets-
platserna. Den aktuella 
maskinen undersöktes under 
produktion och vissa risker 
noterades, men inte vid kyl-
bädden där olyckan inträffade.
Underhållspersonalens even-
tuella arbete vid maskinen 
riskbedömdes överhuvudtaget 
inte. Bolaget erkände att det 
brustit i fråga om riskbedöm-
ning och säkerhetsinstruk-
tioner, och Örebro tingsrätt 
avgjorde därför målet utan 
huvudförhandling.

Företagsbot 1 miljon kr.
Örebro tingsrätt.
2013-06-25.
Mål nr B 1528-13. 

71 Ängsätra Vård och 
Omsorg AB

AML Tre arbetstagare arbetar 
ständig natt, utan att 
arbetsgivaren erbjudit 
läkarundersökning innan 
nattarbete påbörjades första 
gången.

Företagsbot 10 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-06-25.
AM-58432-13.

72 Nora Grus AB AML Inte utfört någon föreskriven 
expositionsmätning av kvarts-
damm under 2009 och 2010.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Jönköping.
2013-06-27.
AM-10344-12.

73 Dalen Lerike Bygg AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Under uppförande av ett 
ungdjursstall gled en anställd 
ner från taket och slog i 
marken. Han ådrog sig en 
fraktur i bäckenet och i en 
ländkota. Det saknades 
fallskydd för takarbetet.

Företagsbot 100 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-06-27.
AM-205108-11-3.

74 Enskild firma, jordbruk AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med risk för fall på 
två meter eller mer.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-06-27.
AM-205108-11-10.
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75 Foria AB BrB
vållande till 
annans död

1) VD
2) Platschef
3) AB

Två anställda inom Forias 
avdelning Materialhantering 
höll natten den 14 juli 2010 på 
att ta reda på överskottsjärn 
som gjutits i en grop (så kallat 
galtjärn) på SSAB i Oxelösund. 
Det stelnade järnet bröts 
sönder med hjälp av en kran 
med tung stålkula som släpp-
tes ned på järnet i galtgropen, 
och kördes sedan med last-
maskin till ett upplag. En 50-60 
kilo tung järnklump flög rakt 
genom säkerhetsglaset på 
lastmaskinens förarhytt och 
träffade föraren, som troligen 
dog omedelbart. Platschefen 
åtalades för att inte ha risk-
bedömt och utfärdat tydliga 
och skriftliga instruktioner för 
arbetet. Forias VD åtalades för 
att inte på ett tydligt sätt ha 
fördelat arbetsmiljöuppgifterna 
inom avdelningen, och däri-
genom av oaktsamhet ha 
vållat lastmaskinförarens död. 
För bolagets del yrkades 
företagsbot på 2 miljoner 
kronor.

1) Åtalet ogillas.
2) Åtalet ogillas.
3) Yrkandet om 
företagsbot ogillas.
Nyköpings tingsrätt.
2013-06-28.
Mål nr B 14-13.
Domen är överklagad.

76 HKM Bygg&Inredning 
AB

AML Inte hållit digitalt upprättad 
arbetsmiljöplan tillgänglig på 
byggarbetsplatsen.

Företagsbot 25 000 kr.
Ystads tingsrätt.
2013-07-02.
Mål nr B 666-13.

77 Kramfors kommun AML
Miljöbalken

Kommunen  har som 
byggherre utfört byggnads- 
och anläggningsarbeten vid 
Högbergets avfallsanläggning. 
Den arbetsmiljöplan som 
upprättats saknade helt 
utredningar, innehåll och 
bedömningar av de särskilda 
risker arbetet medfört utifrån 
hanteringen av hälsofarliga 
kemiska och biologiska 
ämnen. Dessutom hade 
kommunen brutit mot gällande 
villkor för verksamheten på 
avfallsanläggningen (otillåten 
miljöverksamhet).

Företagsbot 50 000 kr.
Rema Östersund.
2013-07-02.
AM-77288-11.

78 AB Sandvik Materials 
Technology

BrB
vållande till 
kroppsskada

Vid en olycka 29 maj 2009 
skadades en anställd när han 
skulle rensa bort stålskrot som 
fastnat i ett så kallat krumverk. 
Han ådrog sig skador på 
vänster hand, ett finger 
amputerades nästan helt. 
Enligt åklagaren brast bolaget 
bland annat i fråga om 
riskbedömning.

Företagsbot 60 000 kr.
Rema Östersund.
2013-07-04.
AM-144213-11.
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79 BLS Åkeri AB AML Använt bakgavellyft som inte 
genomgått föreskriven åter-
kommande besiktning. Före-
tagsboten jämkad från 20 000 
kronor med hänsyn till 
bolagets ekonomiska ställning.

Företagsbot 10 000 kr.
Rema Östersund.
2013-07-05.
AM-32776-13.

80 Norrlands Me-Ko AB BrB
vållande till 
kroppsskada

En minderårig gymnasieelev,
som genomgick arbetsplats-
förlagd utbildning (APU) på 
företaget, sattes att bearbeta 
detaljer i en fräsmaskin. Vid ett 
tillfälle lossade han detaljen 
innan spindeln slutat rotera 
och nått sitt viloläge. Elevens 
handske fastnade i maskinen, 
ärmen på tröjan drogs in och 
han fick en fraktur på hand-
leden och en mindre tand-
skada.
Det är förbjudet för minder-
åriga att arbeta vid en fräs-
maskin. Valet av arbetsupp-
gifter har därmed inte gjorts 
med den omsorg som kan 
krävas påpekade åklagaren. 
Det brast i rutiner och risk-
analyser. Eleven hade heller 
inte fått tillräckliga instruk-
tioner, eller visat att han haft 
tillräcklig kunskap för att 
använda maskinen.

Företagsbot 75 000 kr.
Rema Östersund.
2013-07-05.
AM-179346-12.

81 Westcoast Solution AB AML Inte gjort någon förhands-
anmälan av byggnadsarbete 
till Arbetsmiljöverket trots att 
arbetet beräknades omfatta 
mer än 500 persondagar.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-08-07.
AM-48721-13.

82 Svevia AB BrB
vållande till 
kroppsskada

En inhyrd dumperförare 
skadades allvarligt vid ett 
vägarbete på Torslandavägen i 
Göteborg. I samband med 
rörläggning i ett 2,8 meter 
djupt schakt i vägbanken 
rasade schaktmassor över 
honom. Schaktet var inte 
säkrat genom släntlutning eller 
stödkonstruktion.

Företagsbot 300 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-08-07.
AM-70771-11.

83 Rockma Exploration 
Drilling AB

AML Använt importerat fordon 
(begagnad dumper med 
påmonterad begagnad kran) 
som inte genomgått montage-
besiktning. Tingsrätten ogillade 
talan om företagsbot då 
fordonet ��� ha besiktats i 
England, och åklagaren inte 
lyckats bevisa motsatsen.

Talan om företagsbot 
ogillas.
Lycksele tingsrätt.
2013-08-14.
Mål nr B 335-13.

84 Hjortkvarns Energi- & 
Skogstransport AB

AML Inte sett till att kran och 
kranhytt på timmerbilar 
genomgått föreskriven 
återkommande besiktning. 

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Jönköping.
2013-08-26.
AM-38115-11.
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85 Ludvikalacken AB AML Inte sett till att anställda som 
sysselsätts i arbete som kan 
medföra skadlig exponering för 
härdplastkomponenter genom-
gått föreskriven läkarunder-
sökning med tjänstbarhets-
bedömning.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-08-28.
AM-71078-12.

86 Henfridssons Åkeri AB AML I samband med lastning av 
timmer med lastbilskran gick 
kranpelaren av. Kran och kran-
hytt gick i backen och chauf-
fören/åkeriägaren skadade sig 
i nacken. Haveriet berodde på 
materialutmattning i kranfästet. 
Kranhytten bidrog inte på 
något sätt till olyckan men den 
hade inte genomgått före-
skriven besiktning, och därför 
väcktes talan om företagsbot. 
Åklagaren yrkade på 20 000 
kronor i företagsbot, tings-
rätten ansåg att det fanns 
förmildrande omständigheter 
och bestämde beloppet till
10 000 kronor.

Företagsbot 10 000 kr.
Umeå tingsrätt.
2013-08-29.
Mål nr B 2724-12.
Domen är överklagad.

87 Nöjespiraterna AB AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med risk för 
drunkning och med tunga 
byggelement (byggande av 
flytbrygga på kaj).

Företagsbot 25 000 kr.
Umeå tingsrätt.
2013-08-29.
Mål nr B 2649-12.

88 HSB:s bostadsrätts-
förening Loke 7, 
Trollhättan

AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med demontering 
av oljepannor, där packningar 
och isolering innehöll asbest. 

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-08-29.
AM-24261-12.

89 Skanska Sverige AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Våren 2009 utförde Skanska 
ombyggnadsarbeten vid 
Malenaskolan i Sjöbo. En 
anställd höll på att ta upp hål 
för ljuslanterniner i taket som 
bestod av papp, isolering och 
korrugerad plåt. Yttertaks-
materialet ville inte släppa och 
ramla ned sedan hålet sågats 
upp. Han reste sig därför upp 
och tryckte till den utsågade 
delen med foten. Takdelen
lossnade och då tappade han 
balansen och föll ned genom 
hålet. Fallet var omkring 4,5 
meter. Byggnadsarbetaren 
som var i 60-årsåldern ådrog 
sig ryggfraktur och krossat 
hälben. Skanska hade inför 
håltagningen inte gjort någon 
riskbedömning eller arbets-
beredning. Skriftliga instruk-
tioner för arbetet saknades, 
och ingen fallskyddsutrustning 
användes.

Företagsbot 300 000 kr.
Rema Malmö
2013-09-05.
AM-19277-10.

90 AMI Invest AB AML Uppförde som anlitad upp-
dragstagare ett garage. Trots
arbete med risk för fall två 
meter eller mer hade inte 
någon arbetsmiljöplan upp-
rättats.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Jönköping.
2013-09-05.
AM-107610-12.
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91 Hogstad Aluminium AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Under arbete vid en excenter-
press fick en anställd in ena 
handen i maskinen och miste 
en del av ett finger. Mannen 
hade arbetat med maskinen 
endast en kort tid och fått lära 
sig ett felaktigt arbetssätt. 
Pressen saknade dessutom 
effektivt skydd som hindrade 
att handen kom in i maskinens 
riskområde.

Företagsbot 250 000 kr.
Rema Jönköping.
2013-09-06.
AM-31069-10.

92 Hercules
Grundläggning AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

Under ett anläggningsarbete 
på E45 vid Surte i december 
2011 skadades en inhyrd 
arbetstagare allvarligt. Vid
kapning av en så kallad 
stålkärnepåle knäcktes pålen 
och en flera hundra kilo tung 
del träffade mannen i ryggen 
och nacken. Arbetsmiljöverket
konstaterade allvarliga brister i 
fråga om riskbedömning av 
kapningsarbetet och åtgärder 
för att kunna genomföra det på 
ett säkert sätt.

Företagsbot 400 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-09-06.
AM-216246-11.

93 Stockholms Analytiska
Laboratorium AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

Målet rörde vållande till 
kroppsskada i två fall. I det 
första fastnade en anställd 
med armen i en inplastnings-
maskin som saknade skydd. 
När hon försökte ta sig loss 
fastnade hennes huvud. 
Kvinnan ådrog sig en svullnad 
i huvudet, kraftig rodnad och 
sårskada på underarmen och 
begränsad rörlighet i hand-
leden. I det andra fallet fick en 
anställd fingertoppen avsliten 
vid rengöring av en pump. 
Bolaget överklagade, men 
hovrätten fastställde tings-
rättens dom utan ändringar.

Företagsbot 200 000 kr.
Svea hovrätt.
2013-09-09.
Mål nr B 10628-12.
Överklagad dom:
Företagsbot 200 000 kr.
Nacka tingsrätt.
2012-10-30.
Mål nr B 5759-11.
Hovrättsdomen är 
överklagad.

94 LKAB BrB
vållande till 
kroppsskada

En svetsare från ett inhyrt 
företag trampade igenom 
durkplåten då han skulle 
reparera en rostangripen 
gångbrygga i ett anriknings-
verk. Han föll drygt 6 meter 
och skadades allvarligt. 
Åklagaren hävdade att 
ansvarig personal vid LKAB 
inte organiserat arbetet så att 
utrustning med tillräckligt täta 
intervaller och med tillräcklig 
noggrannhet undersökts och 
behövligt underhållsarbete 
utförts. Tingsrätten höll med 
om att LKAB brustit i tillsyn och 
kontroll av gångbryggorna i 
anrikningsverket, men det 
finns inget samband mellan 
denna brist i arbetsmiljön och 
olyckan, och därför friades 
bolaget.

Talan om företagsbot 
ogillas.
Gällivare tingsrätt.
2013-09-16.
Mål nr B 338-12.
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95 Arcelormittal
Construction Sverige 
AB

BrB
vållande till 
annans död

1) Platschef, fd VD
2) VD
3) AB

En 62-årig metallarbetare 
hittades 6 maj 2009 död inne i 
en plåtvalsningsmaskin. Han 
hade klämts mellan en plåt och 
maskinens valshjul. Maskinen 
saknade förreglingar och 
instruktioner på svenska. Det 
brast även i fråga om risk-
bedömningar. Tingsrätten
friade platschefen då han inte 
haft tillräckliga befogenheter 
för att kunna fatta självständiga 
beslut rörande den dagliga 
produktionen.

1) Åtalet ogillas.
2) Villkorlig dom och 50 
dagsböter à 900 kr.
3) Företagsbot 1 miljon kr.
Ångermanlands tingsrätt.
2013-09-16.
Mål nr B 3104-10. 

96 Scan AB BrB
vållande till 
kroppsskada

En operatör skulle åtgärda ett 
stopp i en förpackningsmaskin 
där plastfilmen trasslat till sig. 
Locket till maskinen hade en 
säkerhetsbrytare som bröt 
strömmen när det öppnades, 
men brytaren fungerade inte. 
Förreglingen var bortkopplad, 
men det visste inte operatören. 
När hon stack in handen star-
tade klippfunktionen utan för-
varning och vänster pekfinger 
fick allvarliga skador. Scan AB
medgav att man inte gjort vad 
som krävts för att förebygga 
olycksfall.

Företagsbot 150 000 kr.
Skaraborgs tingsrätt.
2013-09-16.
Mål nr B 1700-13.

97 AB Sandvik Materials 
Technology

BrB
vållande till 
kroppsskada

En operatör fick ett finger 
avklippt i en maskin som 
används för provning av rör 
med ultraljud. När han skulle ta 
bort en plastplugg som fastnat 
i öppningen till ultraljuds-
aggregatet träffades han av ett 
rör på vänster hand. Maskinen 
saknade skydd som hindrade 
kontakt med rörliga eller på 
annat sätt farliga delar, eller 
tillträde till riskområden.

Företagsbot 300 000 kr.
Rema Östersund.
2013-09-18.
AM-175276-10.

98 Nordisk Kyl Logistik 
AB

AML Använt bakgavellyft som inte i 
tid genomgått föreskriven 
återkommande besiktning. 

Företagsbot 20 000 kr.
Rema Östersund.
2013-09-18.
AM-104475-11.

99 Svedens Ponnyklubb AML Den ideella föreningen hade 
sommaren 2012 en minderårig 
anställd som i strid med arbets-
miljölagen arbetat mellan kl 17 
och 08. Föreningen hölls 
ansvarig för att man inte 
kontrollerat vilka regler som 
gällt för den aktuella anställ-
ningen.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-09-25.
AM-26770-13.

100 Karlshamns Hamn AB AML Rörledningar och cisterner för 
farliga kemiska produkter var 
inte märkta med produktens 
namn och faropiktogram eller 
farosymbol.

Företagsbot 50 000 kr.
Rema Malmö.
2013-09-29.
AM-209330-12.
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101 Arla Plast AB BrB
vållande till 
kroppsskada

En operatör höll på att mala 
plastbitar i en granulerings-
kvarn. När han skulle ta bort 
en plastbit som fastnat och 
hindrade en lucka från att 
stängas halkade han på 
fotpedalen som manövrerade 
luckan. Luckan slog då igen 
över hans vänstra lillfinger som 
krossades och till viss del 
amputerades. Det brast i 
riskanalys av arbetet, och 
operatören var heller inte 
tillräckligt informerad om 
riskerna med arbetet och hur 
han skulle undgå riskerna. 

Företagsbot 200 000 kr.
Rema Jönköping.
2013-10-08.
AM-49582-13.

102 Häggströms Bygg i 
Ängelholm AB

AML Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med risk för fall på 
två meter eller mer.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Malmö.
2013-10-09.
AM-68752-13.

103 Formox AB AML Inte märkt upp rörledningar 
med farlig kemisk produkt på 
föreskrivet sätt.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Malmö.
2013-10-09.
AM-82095-13.

104 Ashland Industries 
Sweden AB

AML Inte märkt upp rörledningar 
med farliga kemiska produkter 
(som formalin, akrylsyra och 
epiklorhydrin) på föreskrivet 
sätt.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Malmö.
2013-10-09.
AM-82100-13.

105 Munksjö Paper AB BrB
vållande till 
annans död

1) Produktionschef
2) AB

Natten mellan 30 och 31 
augusti 2011 begav sig en 
anställd upp på taket till en 
mesacistern på bolagets 
pappersbruk i Billingsfors för 
att ställa om ett par ventiler.
Han trampade igenom det 
rostskadade taket på cisternen 
och föll ned i den 60-70 grader 
varma och frätande mesan. 
Några arbetskamrater hörde 
hans rop på hjälp och försökte 
få upp honom ur cisternen, 
men räddningsförsöken 
misslyckades. Den 66-årige 
mannen dog inne i cisternen. 
Det var känt att det fanns 
omfattande rostskador på en 
del av cisterntaket och risk-
området hade spärrats av med 
plastband. Produktionschefen 
åtalades för arbetsmiljöbrott. 
Han hade enligt åklagaren inte 
tillräckligt bedömt riskerna med 
arbete på cisterntaket, och 
därigenom heller inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att 
förhindra att någon föll igenom 
taket. Avspärrning med 
plastband var inte tillräcklig. 
Munksjö Paper borde dömas 
att betala företagsbot på två 
miljoner kronor hävdade 
åklagaren.

1) Åtalet ogillas.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
Vänersborgs tingsrätt.
2013-10-17.
Mål nr B 2081-12.
Domen är överklagad.
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106 Stiftelsen
Matarengihem

BrB
vållande till 
kroppsskada

En anställ skulle i maj 2011
från en fasadstege rensa häng-
rännorna på en av stiftelsens 
fastigheter i Övertorneå. 
Plötsligt släppte stegen, som 
endast fästs med 40 mm 
franskskruv i fasadpanelen, 
och mannen föll till marken. I 
fallet på omkring 6 meter 
ådrog han sig flera frakturer på 
revbenen. Det saknades 
rutiner för systematiskt arbets-
miljöarbete,  det hade inte 
gjorts några riskbedömningar 
och regelbundna kontroller av 
stegarna.

Företagsbot 100 000 kr.
Rema Östersund.
2013-10-18.
AM-45734-12.

107 BIS Isenta AB (genom 
fusion numera 
Bilfinger Industrial 
Services Sweden AB)

BrB
vållande till 
kroppsskada

BIS Isenta hade ett generellt 
uppdrag att bygga och 
montera ned ställningar på 
Södra Cell AB i Mörrum. Den 
23 augusti 2011 hade en 
inhyrd ställningsbyggare gått 
upp på en ställning som höll på 
att byggas på en rörbrygga. 
Han hade ingen livlina och då 
den dåligt förankrade ställ-
ningen vek sig föll han åtta 
meter ner mot marken. Fallet 
dämpades något genom att 
han först föll på släpet till en 
lastbil men han ådrog sig ändå 
livshotande skador med 
blödningar i hjärnan, i buken 
och i ryggmärgskanalen och 
omfattande frakturer.
Åklagaren hävdade att skydds-
ansvarig hos bolaget försum-
mat att införa en tydlig order-
gång, så att en order för ställ-
ningsbyggnad alltid går till 
arbetsledare på Bis Isenta så 
att denne kan göra en risk-
bedömning och en ställnings-
plan.

Företagsbot 300 000 kr.
Blekinge tingsrätt.
2013-10-18.
Mål nr B 1844-12.

108 Nacka kommun AML En anställd på ett äldreboende 
misshandlades och hotades 
med kniv av en boende. Till-
budet som innebar allvarlig 
fara för liv eller hälsa anmäldes 
inte till Arbetsmiljöverket.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Stockholm.
2013-10-25.
AM-59062-12.

109 Permascand AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Vid arbete med en bandkap-
såg skadade en anställd 
pekfinger och långfinger på 
vänster hand. Pekfingret 
amputerades senare på 
sjukhus. En riskbedömning 
som Permascand AB gjort sex 
år tidigare visade att arbetet 
vid bandsågen var förenat med 
allvarliga risker. Men risk-
bedömningen följdes inte upp, 
och inga åtgärder vidtogs för 
att eliminera riskerna.

Företagsbot 200 000 kr.
Rema Östersund.
2013-10-28.
AM-22179-12.
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110 Lasse Lundgren 
Grävare AB

AML Använt en bakgavellyft trots att 
den inte genomgått föreskriven 
återkommande besiktning.

Företagsbot 20 000 kr.
Rema Östersund.
2013-11-04.
AM-197629-10.

111 Utangle Hillerstorp AB AML Ställföreträdare för 
AB

Inte upprättat arbetsmiljöplan 
trots arbete med risk för fall på 
två meter eller mer. (Bolaget 
försatt i konkurs, därför hölls 
ställföreträdaren ansvarig).

30 dagsböter à 200 kr.
Rema Jönköping.
2013-11-04.
AM-194741-12.

112 GP-Ställningar AB BrB
framkallande
av fara för 
annan och 
vållande till 
kroppsskada

När en betongbilschaufför
pumpade betong till ett cistern-
bygge i Lysekil rasade ett 
trapptorn till cisternen. En 
fallande planka träffade
chauffören över ryggen och 
höger skuldra. Han fick rejält 
ont och ett kraftigt blåmärke, 
men det vara bara tillfälligheter 
som gjorde att han inte blev 
svårare skadad eller dödad. 
Orsaken till raset var att 
trapptornet, som också skulle 
vara utrymningsväg i nödfall, 
var för dåligt förankrat.

Företagsbot 100 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-11-13.
AM-136123-12.

113 SCA Graphic 
Sundsvall AB

BrB
vållande till 
kroppsskada

För att komma åt att byta viran 
i en pappersmaskin togs en 
lucka på plattformen vid 
maskinen bort. En anställd såg 
inte den öppnade luckan utan 
föll igenom till ett tre meter 
lägre liggande plan, och bröt 
en arm. Ansvarig företrädare 
för bolaget hölls ansvarig för 
att inte ha genomfört en 
tillräcklig riskbedömning och 
inte ha lämnat tillräckliga 
instruktioner för arbetet.

Företagsbot 150 000 kr.
Rema Östersund.
2013-11-15.
AM-171858-11.

114 LK Armatur AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Truckföraren skulle lyfta in 
pallar i ett pallställ. Den 
översta pallen fick inte plats i 
stället och den 20 kilo tunga 
lastpallen föll ner. Den ledtruck 
som användes saknade 
rasskydd och pallen träffade
föraren i ansiktet. Skadorna 
fick sys med 15 stygn. 
Tingsrätten ansåg att bolaget 
borde ha riskbedömt arbetet 
och lämnat instruktioner om 
vilken typ av truck som skulle 
användas. Men det fanns inte 
något orsakssamband mellan 
bristerna och olyckan, och 
därför friades bolaget. 
Hovrätten gör en helt annan 
bedömning. Hade det funnits 
instruktioner hade truckföraren 
rättat sig efter dem och då 
hade han inte skadats.

Företagsbot 100 000 kr.
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.
2013-11-18.
Mål nr B 921-13.
Överklagad dom:
Talan om företagsbot 
ogillas.
Helsingborgs tingsrätt.
2013-02-28.
Mål nr B 6426-12.



25

Brott mot/

Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

115 Swegon AB BrB

vållande till 

kroppsskada

Den 15 december 2011 inträf-

fade en olycka vid en plåt-

vikningsmaskin. Operatören 

slant  med vänster hand och 

fick den i kläm. Han ådrog sig 

svåra kläm- och krosskador 

och fick flera fingrar avklippta. 

Maskinens fixeringsutrustning 

(skyddsanordning) var bort-

tagen.

Företagsbot 100 000 kr.

Värmlands tingsrätt.

2013-11-20.

Mål nr B 2912-13.

116 ASM Foods AB BrB

vållande till 

kroppsskada

En reparatör som skulle fel-

söka en diskmaskin för stora 

kärl råkade påverka en givare 

som startade diskprogrammet. 

Då luckan till maskinen slog 

igen åkte han in i maskinen 

och översköljdes av 60-80 

grader varmt vatten. Efter 

några minuter uppmärksam-

made två maskinoperatörer 

hans situation och nödstoppa-

de maskinen.  Reparatören 

hade då fått 35-procentiga 

brännskador av andra graden 

över en stor del av kroppen. 

Det hade inte gjorts någon 

riskbedömning med avseende 

på reparationsarbeten på disk-

maskinen. Det saknades också 

klara instruktioner om hur 

reparationsarbetet skulle 

utföras och att tillämpa bryta-

låsrutiner som omöjliggjort att 

maskinen startade automatiskt.

Företagsbot 400 000 kr.

Rema Jönköping.

2013-11-21.

AM-11441-13.

117 Bengts Montage i 

Tormestorp AB

AML Inte utan dröjsmål anmält ett 

allvarligt tillbud till Arbets-

miljöverket.

Företagsbot 25 000 kr.

Rema Malmö.

2013-11-22.

AM-174127-12.

118 Tarkett AB BrB

vållande till 

kroppsskada

Maskinoperatören hade 

stoppat en maskinlinje för 

tillverkning av parkettbrädor för 

att ta bort lim och smörja 

maskinen. När han böjt sig 

mellan två transportbanor gick 

av okänd anledning en tung så 

kallad nedsläppsvagn ned och 

klämde honom över bröst-

korgen. Operatören fick en 

punkterad lunga och flera 

revbensbrott. Det brast i fråga 

om undersökning och risk-

bedömning av det löpande 

arbetet vid maskinlinjen och 

inne i maskinens riskområde, 

och i fråga om säkerhets-

instruktioner och information 

om risker. Det saknades skydd 

för att hindra kontakt med 

farliga delar. Företagsboten 

jämkades med hänsyn till den 

långa tid som gått sedan 

brottet begicks (13 augusti 

2009).

Företagsbot 300 000 kr 

(jämkat belopp).

Rema Malmö.

2013-11-26.

AM-151905-09.
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119 EuroMaint Rail AB BrB

vållande till 

kroppsskada

EuroMaints bärgningsgrupp 

hade annandag jul 2010 fått i 

uppdrag att åtgärda en 

urspårning av ett tågsätt som 

kört på en spårspärr söder om 

verkstaden i Hagalund. 

Fordonet lyftes upp med 

domkrafter för att man skulle 

komma åt spårspärren. När 

det var gjort och fordonet 

skulle sänkas ned klämde en 

av bärgarna vänster hand 

mellan hjulboggien och det 

pallningsvirke som användes 

vid arbetet. Handen fick 

omfattande krosskador och 

mannen förlorade tre fingrar.

Enligt åklagaren hade bolaget 

brustit i fråga om riskbedöm-

ning, och tingsrätten var av 

samma åsikt.

Företagsbot 400 000 kr.

Solna tingsrätt.

2013-11-29.

Mål nr B 4123-12..

120 Globax AB AML Inte sett till att det vid ett 

rivningsarbete funnits någon 

arbetsmiljöplan tillgänglig på 

arbetsplatsen. Företagsboten 

jämkades eftersom så lång tid, 

nästan fem år, gått från brottet 

till dess bolaget delgavs 

stämningsansökan.

Företagsbot 10 000 kr 

(jämkat belopp).

Kalmar tingsrätt.

2013-12-03.

Mål nr B 852-13.

121 Uddevalla kommun BrB

vållande till 

kroppsskada

1) Rektor

2) Slöjdlärare

3) kommun

Under en slöjdlektion fastnade 

en tioårig elev med tröjärmen i 

en pelarborrmaskin och bröt 

armen. Vid en riskbedömning 

ett år tidigare framkom att 

maskinen saknade skydd 

framför chuck och borr och inte 

fick användas förrän sådana 

skydd var monterade. 

Riskbedömningen följdes inte 

upp, och något skydd fanns 

inte när olyckan inträffade.

Rektorn hölls ansvarig för att 

inte ha följt upp och kontrolle-

rat att maskinen försetts med 

skydd eller tagits ur bruk. 

Slöjdläraren hade det omedel-

bara tillsynsansvaret över 

eleverna och hölls ansvarig för 

att han inte sett till att pelar-

borrmaskinen inte användes 

innan den försetts med skydd. 

Talan om företagsbot ogillades 

eftersom verksamheten på 

skolan inte anses som närings-

verksamhet. Rektorn och 

åklagaren har överklagat 

domen.

1) 60 dagsböter à 160 kr.

2) 60 dagsböter à 130 kr.

3) Talan om företagsbot 

ogillas.

Uddevalla tingsrätt.

2013-12-06.

Mål nr B 2604-12.

Domen är överklagad.

122 Primacura AB AML Bolaget, som bland annat 

sysslar med personlig 

assistans, lät under april 2013 

en minderårig arbeta under 

alltför lång sammanhängande 

tid.

Företagsbot 10 000 kr.

Rema Göteborg.

2013-12-11.

AM-96569-13.
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123 Göteborgs stad, 
trafikkontoret

AML Inte gjort förhandsanmälan 
innan byggnads- och 
anläggningsarbete påbörjades.

Företagsbot 25 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-12-11.
AM-82155-13.

124 Hotell Flintstenen AB AML På sitt hotell Best Western
Hotell Borås har bolaget två 
receptionister som arbetar natt 
(kl 22.15–06.30). Ingen av 
dem hade erbjudits medicinsk 
kontroll innan nattarbetet 
påbörjades.

Företagsbot 30 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-12-11.
AM-46904-13.

125 Västkustfilé AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Sent på kvällen den 8 sep-
tember 2010 skulle en anställd
städa/rengöra ett transport-
band på cirka 3 meters höjd. 
För att komma åt bandet var 
han tvungen att arbeta från en 
stege. För rengöringen 
användes högtryckstvätt. 
Stegen började glida och 
mannen föll i golvet. Han 
ådrog sig tre bäckenfrakturer,
och var helt sjukskriven i ett år.
Fel utrustning (stege) 
användes. Golvet var halt och 
smutsigt av vatten, fiskrester,
mjöl och fisk/matolja. Dess-
utom hade stegen slitna 
gummifötter. Trots att ren-
göringen av transportbandet 
var en återkommande arbets-
uppgift som utfördes varje dag 
hade arbetsmomentet inte 
riskbedömts.

Företagsbot 200 000 kr 
(jämkat belopp).
Rema Göteborg.
2013-12-12.
AM-39697-11.

126 Högsboverken AB BrB
vållande till 
kroppsskada

Bolaget hade fått i uppdrag att 
isolera ett tak med lösull. Vid
isoleringsarbetet användes en 
cirka 2,3 meter hög rullställning 
som saknade skyddsräcken. 
På ställningen hade en arbets-
bock placerats för att den 
arbetstagare som blåste 
lösullen skulle nå upp till taket. 
Under arbetet föll mannen från 
ställningen och landade på 
ansiktet. Till följd av fallet blev 
han blind på vänster öga. Han 
fick dessutom frakturer på 
skallbas, ansikte, skulderblad, 
revben, arm och halskote-
utskott, och krosskador på 
lungorna. Åklagaren höll 
bolaget ansvarigt för att ingen 
riskbedömning av arbetet 
gjorts och för att den arbets-
utrustning som fanns tillgänglig 
inte uppfyllde grundläggande 
säkerhetskrav. Det fanns heller 
inte tillräckliga instruktioner om 
säker arbetsmetod och arbets-
utrustning för att förhindra 
olycksfall.

Företagsbot 400 000 kr.
Rema Göteborg.
2013-12-14.
AM-124562-12.
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127 1) Bygghjälp i Borås 
AB
2) Erik Larssons 
Byggnads AB
3) Patrick R Bygg o 
Industririvning KB 

BrB
vållande till 
kroppsskada
AML

Erik Larssons Byggnads AB
hade i uppdrag att på total-
entreprenad bygga om delar 
av en skidanläggning. Bolaget 
anlitade Bygghjälp i Borås AB
för ett rivningsarbete, och 
Bygghjälp tog in anställda hos 
Patrick R Bygg för att hjälpa 
till. Under rivning av ett tak föll 
en av Patrick R:s anställda och 
skadade sig. Rivningsarbetet 
utfördes utan någon form av 
fallskydd. Alla tre bolagen hade 
brustit i ansvar ansåg tings-
rätten, men för Patrick R 
Byggs del bedömdes det inte 
finnas något samband mellan 
bristerna och olyckan.
Erik Larssons dömdes för 
arbetsmiljöbrott och brott mot 
arbetsmiljölagen (undermålig 
arbetsmiljöplan). Även 
Bygghjälp dömdes för 
arbetsmiljöbrott, men överkla-
gade domen. Hovrätten gjorde 
en helt annan bedömning än 
tingsrätten och friade Bygg-
hjälp. Enligt hovrätten hade 
inte Patrick R Bygg hyrt ut den 
byggnadsarbetare som skada-
des, utan utfört rivningen som 
underentreprenad. Bygghjälp 
hade inget ansvar för rivnings-
arbetet eller för byggnads-
arbetaren.

1) Talan om företagsbot 
ogillas.
Göta hovrätt.
2013-12-18.
Mål nr B 1027-13.
Överklagad dom:
1) Företagsbot 100 000 kr.
2) Företagsbot 125 000 kr.
3) Talan om företagsbot 
ogillas.
Jönköpings tingsrätt.
2013-03-20.
Mål nr B 1912-12.

128 Tjärnviks Trä AB 1) BrB
vållande till 
annans död
2) BrB
arbetsmiljö-
brott genom 
vållande till 
annans död 

1) Truckförare
2) AB

En 38-årig sågverksoperatör 
hade avslutat sitt pass, och 
gick ut på timmerplanen. Där 
blev hon påkörd av en 
backande timmertruck, och 
skadades så svårt att hon dog. 
Truckföraren åtalades, och för 
bolaget yrkades företagsbot 
om minst 1,5 miljoner kronor.
Truckföraren hade enligt 
åklagaren inte varit tillräckligt 
uppmärksam bakåt, och 
bolaget hade brustit bland 
annat i fråga om riskbedöm-
ning. Tingsrätten gjorde en 
annan bedömning. Åklagaren 
har överklagat domen.

1) Åtalet ogillas.
2) Talan om företagsbot 
ogillas.
Hudiksvalls tingsrätt.
2013-12-19.
Mål nr B 865-12.
Domen är överklagad.
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129 3D Hyrliftar AB BrB
vållande till 
kroppsskada

En anställd skulle lasta en 
saxlift på en släpvagn, och 
körde upp liften på en 
aluminiumramp. Uppe på 
rampen drev eller gled liften 
och välte. Den anställde kläm-
des mellan liften och en hus-
vägg och fick svåra skador på 
två bröstkotor och brott på 
flera revben. Åklagaren 
hävdade att bolaget brustit i 
riskbedömning, förebyggande 
av olycksfall och instruktioner 
till berörd personal och därför 
borde  åläggas företagsbot om 
minst 300 000 kronor. En 
oenig tingsrätt ansåg dock att 
det inte var visat att någon före-
trädare för bolaget i dessa 
avseenden försummat sina 
skyldigheter och ogillade talan 
om företagsbot (rättens 
ordförande var skiljaktig). 
Hovrätten höll med åklagaren i 
fråga om riskbedömning och 
instruktioner, men fastställde 
ändå tinsgrättens friande dom. 
Enligt hovrättens bedömning 
orsakades inte olyckan av de 
åsidosättanden av arbetsmiljö-
lagstiftningen som förekommit 
utan av att den anställde inte 
följt de instruktioner om att 
använda vinsch som han ändå 
fått.

Talan om företagsbot 
ogillas.
Hovrätten för övre 
Norrland.
2013-12-19.
Mål nr B 238-13.
Överklagad dom: 
Talan om företagsbot 
ogillas.
Umeå tingsrätt.
2013-02-21.
Mål nr B 2742-12.

130 Peab Bildrift Sverige 
AB

AML Använde en hjullastare med 
monterad kranarm, utan att 
lyftanordningen genomgått 
föreskriven återkommande 
besiktning.

Företagsbot 20 000 kr.
Rema Östersund.
2013-12-19.
AM-175304-11.

131 Å&R Carton Lund AB BrB
framkallande
av fara för 
annan

Den 25 mars 2013 klämde en 
anställd en hand mellan 
valsarna i en maskin som 
limmar ihop förpackningar.
Maskinen saknade föreskrivet 
skydd framför rörliga delar.
Skadan är att bedöma som 
ringa men det förelåg risk för 
svår personskada, konsta-
terade åklagaren. Maskinen 
hade riskbedömts 2012, men 
trots att klämrisk då uppmärk-
sammats hade inte den 
skyddsansvarige försett 
maskinen med erforderligt 
skydd eller sett till att 
hastigheten var så låg att man 
hinner stoppa utrustningen 
innan någon allvarlig skada 
uppstår.

Företagsbot 200 000 kr.
Rema Malmö.
2013-12-20.
AM-83104-13.
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Brott mot arbetsmiljölagen: Innefat-
tar  brott mot själva lagen (AML), mot 
arbetsmiljöförordningen (AMF) och 
mot Arbetarskyddsstyrelsens/Arbets-
miljöverkets föreskrifter (AFS). Många 
bestämmelser i föreskrifterna är direkt 
straffsanktionerade.

Arbetsmiljöbrott: BrB. Brottsbalken 
kapitel 3, paragraf 10. När någon ”upp-
såtligen eller av oaktsamhet åsidosatt 
vad som i enlighet med arbetsmiljö-
lagen ålegat honom till förebyggande 
av ohälsa eller olycksfall”. Omfattar 
vållande till annans död, vållande till 
kroppsskada eller sjukdom samt fram-
kallande av fara för annan. 

Villkorlig dom: I praktiken det sträng-
aste straffet för arbetsmiljöbrott. Kombi-
neras i regel med dagsböter, i sällsynta 
fall med samhällstjänst.

Böter: Penningböter är mildast och 
dagsböter strängast. Kan bara drabba 
fysisk person.

Företagsbot: Kan drabba företag och 
organisationer (näringsverksamhet) där 
arbetsmiljöbrott eller brott mot arbetsmil-
jölagen begåtts. Kräver inte att någon 
enskild pekas ut som ansvarig. 
Samtidigt med de nya reglerna för före-
tagsbot 1 juli 2006 infördes en regel om 
åtalsprövning. Den innebär att ett brott 
som kan föranleda talan om företagsbot 
och inte kan antas ge annan påföljd än 
böter får åtalas ”endast om åtal är på-
kallat från allmän synpunkt”. Företags-
boten är den i dag vanligaste påföljden.

Strafföreläggande: Ersätter åtal och 
rättegång. Ett godkänt strafföreläg-
gande har samma rättsverkan som en 
fällande, lagakraftvunnen dom.

Prövningstillstånd: Tingsrättsdomar 
kan överklagas till hovrätt. I vissa fall 
krävs prövningstillstånd. Om inte hovrät-
ten ger prövningstillstånd kan det beslu-
tet överklagas till Högsta domstolen.
I fall prövningstillstånd inte ges vinner 
den överklagade domen laga kraft.
Även hovrättsdomar kan överklagas 
till Högsta Domstolen, som i regel bara 
prövar mål som kan leda till prejudikat.

Rema:  Åklagarmyndigheten beslöt 
hösten 2008 att inrätta en ny nationell 
åklagarkammare för miljö- och arbets-
miljöbrott. 
Verksamheten startade i januari 2009 
under namnet Riksenheten för miljö- 
och arbetsmiljömål, vanligen förkortat 
Rema. Rema fi nns i dag på sex ställen 
i landet. Kansliet är placerat i Malmö. 
Chef för Rema är chefsåklagare Mats 
Palm.

Förklaringar och liten arbetsmiljörättslig ordlista:

Sammanställningen är gjord av Tema Arbetsmiljö AB på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Citera gärna, men ange källan.

Tema Arbetsmiljö AB

Brott mot/
Nr Företag/verksamhet vållande till Befattning Händelseförlopp Dom

1 Stockholms stad BrB
vållande till 
annans död
(ej fört som 
arbetsmiljö-
brott)

Fritidsledare På eftermiddagen 16 januari 
2009 var en grupp skolbarn i 
gymnastiksalen på Sundby-
skolan i Spånga. Skoldagen 
var slut, och de hade idrotts-
aktiviteter tillsammans med en 
fritidsledare. En åttaårig pojke 
fick då ett handbollsmål över 
sig och skadades så svårt att 
han senare avled. 
Fritidsledaren överklagade den 
fällande tingsrättsdomen. Hov-
rätten konstaterade att fritids-
ledaren genom oaktsamhet 
orsakat dödsolyckan, men 
oaktsamheten var inte så klan-
dervärd att han hölls straff-
rättsligt ansvarig för pojkens 
död. Hovrättens ordförande 
och ett hovrättsråd var skilj-
aktiga. Domen överklagades 
av Riksåklagaren, men Högsta 
domstolen beviljade inte 
prövningstillstånd.

Prövningstillstånd beviljas 
ej.
Högsta domstolen.
2013-01-31.
Mål nr B 4972-12.
Överklagad dom.
Åtalet ogillas.
Svea hovrätt.
2012-10-09.
Mål nr B 9325-11.
Överklagad dom:
Villkorlig dom och 50 
dagsböter á 200 kr.
Solna tingsrätt.
2011-10-14.
Mål nr B 931-09.

Andra arbetsmiljörelaterade domar och
godkända strafförelägganden 2013.


