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Information om förlängning av tillstånd att tillfälligt 
tillhandahålla personlig skyddsutrustning 
 
Ni har tidigare fått tillstånd, (ärendenummer 2020/026263), att tillfälligt 
tillhandahålla personlig skyddsutrustning till och med den 31 december 2021. 
Arbetsmiljöverket vill meddela er att det tillståndet nu gäller till och med den 31 
maj 2022. 
 
Det förlängda tillståndet omfattar samma antal, samma modell och samma parti 
som det ni tidigare fått tillstånd för. Även de villkor som Arbetsmiljöverket 
meddelat tidigare gäller än. Inga ytterliga exemplar av icke CE-märkt personlig 
skyddsutrustning får släppas ut på marknaden. 
 
Uppdatering av bruksanvisningen 
 
Tillverkarens information till användarna är viktig för att den personliga 
skyddsutrustningen ska uppfylla de tillämpbara väsentliga hälso- och 
säkerhetskraven i förordning (EU) 2016/425. Därför kan det vara nödvändigt att 
ni, för de exemplar som ännu inte är sålda, uppdaterar den bruksanvisning som 
ska följa med produkten. För redan sålda exemplar av produkten ber vi er 
därför att erbjuda era kunder en uppdaterad bruksanvisning. Det är 
informationen i bruksanvisningen om sista användningsdag av den personliga 
skyddsutrustningen som behöver tas bort. 
 
Tillämplig bestämmelse 
 
Av 4 a § första stycket i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 
2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med 
anledning av covid-19 framgår det att ett tillfälligt tillstånd som har meddelats 
enligt 4 § gäller även efter den 31 december 2021, dock längst till och med den 
31 maj 2022. 
 
Av 5 § i föreskrifterna framgår det att ett tillfälligt tillstånd som meddelats av 
Arbetsmiljöverket i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:2) 
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med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av 
hotet från sjukdomen covid-19, med giltighetstid till och med den 31 december 
2020, för tillverkning, import och distribution av personlig skyddsutrustning 
som inte är CE-märkt, gäller även efter den 31 december 2020, dock längst till 
och med den 31 maj 2022. 
 
Av 4 a § andra stycket i föreskrifterna framgår att detta gäller under 
förutsättning att det tillfälliga tillståndet inte återkallats, och att den personliga 
skyddsutrustningen uppfyller de tillämpliga väsentliga hälso- och 
säkerhetskraven i förordning (EU) 2016/425 under tiden för det förlängda 
tillståndet. 
 


