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Information om ändringar i föreskriften om statligt
tandvårdsstöd, till den 15 januari 2019
Sammanfattning
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga
tandvårdsstödet till 15 januari 2019 för att ytterligare förbättra regelverket.
De ändringar som de flesta inom tandvården kommer att komma i kontakt med är:
–
–
–
–

Förtydliganden i åtgärderna för basundersökning,
Åtgärd 122 för delstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder, 127 och 128 för
delstatus av olika storlek,
En ny åtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd
krona tillförs.
Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där den tidigare varit två år.

TLV har under året sett över regelverket för röntgen inom tandvårdsstödet. Det innebär
mindre justeringar i flera av åtgärderna för röntgenundersökningar samt vilken
röntgenundersökning som ingår i åtgärderna för basundersökning.
Den nya föreskriften från den 15 januari 2019 får beteckningen HSLF-FS 2018:23.
Grundföreskriften är fortfarande TLVFS 2008:1, men sedan den 1 juli 2015 utges flera
myndigheters föreskrifter om vård samlat av Socialstyrelsen under beteckningen HSLF-FS.
Den nya föreskriften, HSLF-FS 2018:23, kommer från tryckeriet den 21 juni 2018. Samtidigt
publiceras föreskriften på TLV:s webbplats som pdf för utskrift, och går då även att beställa
från Norstedts Juridik i tryckt form.
Nedan finns en kort beskrivning av de olika ändringarna i föreskriften. En sammanfattning i
tabellform av de viktigaste ändringarna återfinns sist i dokumentet.
INFORMATION OM ÄNDRINGAR I FÖRESKRIFTEN OM STATLIGT TANDVÅRDSSTÖD, TILL DEN 15 JANUARI
2019 ................................................................................................................................................................. 1
ÄNDRINGAR I TILLSTÅND .................................................................................................................................... 2
Tillstånd 3044, Periimplantit .......................................................................................................................... 2
Tillstånd 3046, Andra sjukdomar eller tillstånd… .......................................................................................... 2
Tillstånd 5006, Lucka med en eller flera tänder utan krondel… ..................................................................... 2
ÄNDRINGAR I REGLER ......................................................................................................................................... 2
ÄNDRINGAR I ÅTGÄRDER .................................................................................................................................... 3
Åtgärd 101, Basundersökning, utförd av tandläkare ..................................................................................... 3
Åtgärd 103, Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare ................................................ 3
Åtgärd 107, Omfattande undersökning, utförd av tandläkare ...................................................................... 3
Åtgärd 111 och 112, Basundersökning utförd av tandhygienist .................................................................... 4
Röntgen .......................................................................................................................................................... 4
Åtgärd 121, Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition ....................................................... 4
Åtgärd 122, Röntgenundersökning, delstatus, upphävs och ersätts av ny åtgärd 127 och 128 .................................. 4
Åtgärd 123, Röngenundersökning, helstatus ............................................................................................................... 4
Åtgärd 124, Panoramaröntgenundersökning .............................................................................................................. 4
Åtgärd 125, Röntgenundersökning, extraoral.............................................................................................................. 4
Åtgärd 126, Röntgenundersökning, omfattande ......................................................................................................... 5

Åtgärd 405, Omfattande dentoalveolär kirurgi.............................................................................................. 5
Åtgärd 429, Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle ..................................................... 5
Åtgärd 441, Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av
periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle ................................................................................... 5

1

2018-06-21
Åtgärd 807, Semipermanent krona eller hängande led ................................................................................. 5
Ny tilläggsåtgärd 859,Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona ............. 5
Åtgärd 850, Implantatstödd krona, en per käke ............................................................................................ 6
Åtgärd 852, Implantatstödd krona, flera i samma käke ................................................................................ 6
Åtgärd 861 – 863 och 865 för implantatstödd bro ......................................................................................... 6
Språkliga ändringar ........................................................................................................................................ 6
Övergångsregler ............................................................................................................................................. 6
REFERENSPRISER OCH BELOPPSGRÄNSER....................................................................................................................... 6
KORT SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE ÄNDRINGARNA TILL DEN 15 JANUARI 2019, I DEN ORDNING DE FÖREKOMMER I
FÖRESKRIFTEN ......................................................................................................................................................... 7

ÄNDRINGAR I TILLSTÅND
Tillstånd 3044, Periimplantit
Åtgärd 405, Omfattande dentoalveolär kirurgi, tas bort. Åtgärden innehåller inte behandling
av periimplantit.
Tillstånd 3046, Andra sjukdomar eller tillstånd…
Åtgärd 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, tas bort.
Tillstånd 3046, kan inte tillämpas när det finns ett annat specifikt tillstånd för den aktuella
åkomman.
Åtgärd 342 är ersättningsberättigande inom tillstånd 3043, Parodontit och tillstånd 3044,
Periimplantit.
Tillstånd 5006, Lucka med en eller flera tänder utan krondel…
Villkoren förtydligas med att behandling endast är ersättningsberättigande inom
tandposition 5–5 samt att tillståndet avser rot eller rötter som planeras att behållas och
luckan tillfälligt åtgärdas med avtagbar protes

ÄNDRINGAR I REGLER
TLV har gjort en översyn av B-, C-, D- och E-reglerna i bilaga 1 i föreskriften. De olika
ändringarna kan sammanfattas i
1.
2.
3.
4.
5.

Översyn av villkor vid omgörning
Tydligare dokumentationskrav
Tydligare regler för kopplade konstruktioner mellan tand och implantat
Särskiljande av regler för omgörning och tillämpning
Komplettering och språklig justering i reglerna för omgörning

1. Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där omgörningstiden tidigare varit
två år. Det vill säga för fastsittande tandstödd och implantatstödd protetik inklusive
benaugmentation, implantat och implantatoperationer samt utbytesåtgärder för
implantat och tandreglering. Ändringen gäller regel D.5, D.6, E.4, E.5, E.6, E.7. E.9
E.14 och E.15. För avtagbar protes är omgörningstiden fortfarande ett år.
Undantaget om patienten kan lastas tas bort i regel D.6 och E.9 för fasta
konstruktioner.
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För avtagbar protes kvarstår dock undantaget med en justerad formulering: protesen
skadats eller förlorats och detta har ett samband med sjukdom hos patienten.
För avtagbar protes tillförs även ett nytt undantag som innebär att ersättning kan
lämnas efter förhandsprövning för rebasering/ombyggnad av en äldre protes om
patienten inte klarar anpassning till en ny protes.
2. Regel B.1, D1. och E.0 förtydligas med att dokumentation ska ske i patientjournalen.
Regel D.1 utökas även med att gälla för åtgärd 809, Långtidstemporär
laboratorieframställd krona eller hängande led, per led.
3. Regel E.13 för kopplade konstruktion mellan tand och implantat tydliggörs med att
den tillämpas för aktuellt tillstånd. Vidare förtydligas villkor om hängande led vid
friändstandlöshet och tandlucka. Ett nytt avsnitt om kopplade och sammanbundna
konstruktioner kommer i den nya versionen av handboken om statligt tandvårdsstöd
4. D- och E-reglerna har gjorts tydligare så att
a. D.1, D.2, D.3, D.4, D.7, E.0, E.2, E.3, E.4, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14 är
tillämpningsregler för behandling.
b. D.5, E.5, E.6, E.7, E.8, E.15 endast reglerar omgörning=omgörningsregler.
c. D.6 och E.9 anger undantag vid omgörning från D.5, E.5, E.6, E.7, E.8 och
E.15.
5. Samtliga omgörningsregler har setts över språkligt och har fått en ändrad
styckeindelning så att alla villkor som avser en åtgärd finns samlade. Därutöver har
mindre justeringar gjorts så att reglerna är enhetliga och konsekventa.

ÄNDRINGAR I ÅTGÄRDER
Åtgärd 101, Basundersökning, utförd av tandläkare
Innehållet i åtgärd 101 för basundersökning justeras och förtydligas. Från 15 januari 2019
ingår nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår
vid behov upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder.
Åtgärdstexten förtydligas generellt med att åtgärden tillämpas för undersökning och
diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i förekommande fall
mindre förebyggande behandling. Vidare förtydligas att bedömning av protetiska
konstruktioner ingår.
Åtgärd 101 begränsas till att vara ersättningsberättigande högst två gånger per
ersättningsperiod och behandlare.
Åtgärd 103, Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
Åtgärdstexten förtydligas så att det framgår att endast en åtgärd 103 är ersättningsberättigande vid ett och samma besök. Det blir även tydligare när åtgärden kan tillämpas och
att den kan användas som en enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111
eller 112.
Åtgärd 107, Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
Åtgärden förtydligas att den kan tillämpas vid omfattande undersökning som en enskild
åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112. Det blir även tydligare när
åtgärden kan tillämpas för diagnostik. För att tydliggöra vad som är en omfattande
undersökning tillförs allmänna råd till åtgärd 107. Dessa innehåller exempel på vad en
omfattande undersökning kan vara. Listan är inte uttömmande beskriven utan är vägledande
kring typiska behandlingar.
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Åtgärd 111 och 112, Basundersökning utförd av tandhygienist
Innehållet i åtgärd 111 och 112 för basundersökning utförd av tandhygienist justeras och
förtydligas. Från 15 januari 2019 ingår nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre
än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder.
Åtgärdstexten förtydligas generellt med att åtgärden tillämpas för undersökning och
diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i förekommande fall
mindre förebyggande behandling.
Åtgärd 111 och 112 begränsas till att dessa två åtgärder tillsammans är
ersättningsberättigande totalt högst två gånger per ersättningsperiod och behandlare.
Röntgen
TLV har under 2017–2018 gjort en översyn av röntgenområdet inom det statliga
tandvårdsstödet. Ändringarna som görs kan sammanfattas:
− justering för röntgenbilder som ingår i åtgärderna för basundersökning, se ovan
− förtydliganden av innehållet för åtgärd 121, 123, 124, 125 och 126 för
röntgenundersökning,
− uppdelning av dagens åtgärd 122 för delstatus i två nya åtgärder 127, Delstatus och
128, Större delstatus, samt
− komplettering med allmänna råd till åtgärd 125 för extraoral undersökning.
För tomografiundersökning görs inga ändringar.
Åtgärd 121, Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition
Åtgärdstexten för åtgärd 121 förtydligas så att det framgår att den tillämpas för
röntgenundersökning vid diagnostik av
− en tandposition med en eller flera intraorala bilder, eller
− flera tandpositioner med en intraoral bild.
Åtgärd 122, Röntgenundersökning, delstatus, upphävs och ersätts av ny åtgärd 127 och 128
Åtgärd 127 Delstatus, tillämpas för ett delstatus med två till sex intraorala bilder av flera
tandpositioner. Åtgärd 128 Större delstatus, tillämpas för sju eller flera bilder, men inte ett
helstatus (som omfattar samtliga tänder och käkbenet i tandlösa områden).
Åtgärd 123, Röngenundersökning, helstatus
Åtgärd 123 blir ersättningsberättigande en gång per ersättningsperiod och mottagning,
tidigare var den begränsad till en gång per ersättningsperiod. Samtidigt tillförs en restriktion
mot åtgärd 126 under samma ersättningsperiod vid samma mottagning.
Åtgärd 124, Panoramaröntgenundersökning
I åtgärd 124 tydliggörs att åtgärden är ersättningsberättigande för diagnostik med
standardpanorama, hel eller avbländad. En begränsning tillförs så att åtgärden endast är
ersättningsberättigande en gång per dag vid samma mottagning.
Åtgärd 125, Röntgenundersökning, extraoral
Åtgärdstexten förtydligas med att åtgärden tillämpas för extraoral röntgenundersökning med
en eller flera bilder men inte kan tillämpas för standardpanorama.
Allmänna råd tillförs åtgärd 125. De anger vilka undersökningar som en extraoral
röntgenundersökning kan vara. Listan med exempel är inte uttömmande utan innehåller
vägledande exempel på extraorala röntgenundersökningar.
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Åtgärd 126, Röntgenundersökning, omfattande
Åtgärd 126 blir ersättningsberättigande en gång per ersättningsperiod och mottagning,
tidigare var den begränsad till en gång per ersättningsperiod. Samtidigt tillförs en restriktion
mot åtgärd 123 under samma ersättningsperiod vid samma mottagning.
Åtgärd 405, Omfattande dentoalveolär kirurgi
Åtgärdstexten för åtgärd 405 kompletteras med att den även kan tillämpas för slutning av
oroantral kommunikation efter operationskomplikation.
Åtgärd 429, Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
Åtgärd 429 får restriktioner som är enhetliga med de som gäller för övriga åtgärder för
kirurgiska ingrepp.
Restriktion tillförs mellan åtgärd 429 och åtgärd 404, 405, 407, 421, 423, 425, 427, 428, 430,
431 och 432 för annan operation i samma kvadrant, för samma patient under samma dag.
En restriktion tillförs åtgärd 429 om att ersättning inte lämnas för åtgärd 420, Implantat, per
styck, för samma patient och tandposition under samma dag.
Följdändringar görs i berörda åtgärder.
Åtgärd 441, Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk
behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
Åtgärd 441 förtydligas i rubrik och åtgärdstext att den även tillämpas för parodontaloperation
av en tand samtidigt som ett implantat med periimplantit opereras.
Åtgärd 807, Semipermanent krona eller hängande led
Åtgärdstexten för åtgärd 807 förtydligas med att konstruktionen ska ha en gjuten, fräst eller
med 3D-teknik framställd inre del av metall.
Åtgärd 807 avser en konstruktion som ska kunna fungera under flera år. Idag har fräsning i
olika plastmaterial blivit allt vanligare. Det innebär att åtgärdstexten för åtgärd 807 har
kunnat missförstås att åtgärden även innefattar frästa konstruktioner i komposit eller akrylat.
Ny tilläggsåtgärd 859,Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat
implantatstödd krona
samt följdändringar i åtgärd 850, 852, 861–863 och 865
En ny tilläggsåtgärd 859 för integrerad distans/kopplingskomponent, som cementeras i den
implantatstödda kronan, tillförs. Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans
med åtgärd 850 och 852 för en separat implantatstödd krona. Åtgärden är däremot inte
ersättningsberättigande tillsammans med implantatstödd krona som ingår i en
brokonstruktion. I åtgärden ingår såväl komponenten som cementering och polering av
cementskarven.
Därtill blir det följande följdändringar:
• Åtgärdstexten för åtgärd 850 och 852 för implantatstödd krona förtydligas.
• Åtgärdstexten för åtgärd 861 – 863 och 865 förtydligas.
• Allmänna rådet om annan kopplingskomponent upphör att gälla.
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Åtgärd 850, Implantatstödd krona, en per käke
Åtgärden förtydligas med att den får kombineras såväl med en distans som skruvas fast
separat (åtgärd 858) eller med en integrerad distans/kopplingskomponent som cementeras i
den implantatstödda kronan (åtgärd 859).
Åtgärd 852, Implantatstödd krona, flera i samma käke
Åtgärden förtydligas med att den vid en implantatstödd krona i en brokonstruktion får
kombineras med en distans som skruvas fast separat (åtgärd 858).
I åtgärdstexten framgår också att vid en separat implantatstödd krona får åtgärden
kombineras med en distans som skruvas fast separat (åtgärd 858) eller med en integrerad
distans/kopplingskomponent som cementeras i den implantatstödda kronan (åtgärd 859).

Åtgärd 861 – 863 och 865 för implantatstödd bro
Åtgärderna förtydligas med att de får kombineras med distans som skruvas fast separat
(åtgärd 858).
Språkliga ändringar
D- och E-reglerna har setts över språkligt. Det har bland annat inneburit en ändrad
gruppering och styckesindelning så det som avser en och samma åtgärd kommer i samma
stycke. Vidare har vissa benämningar i föreskriften och bilagorna ensats.
Övergångsregler
Det behövs inga övergångsregler för årets ändringar eftersom ändringarna avser slutförda
åtgärder. För en åtgärd som är slutförd är det den föreskrift och dess bestämmelser som gällde
när åtgärden slutfördes som ska tillämpas. Exempel: för en åtgärd för fast protetik som slutförs
före den 15 januari 2019 tillämpas omgörningsregler med tidsgränsen två år. För en åtgärd för
fast protetik som slutförs den 15 januari 2019 eller senare tillämpas tre år.

Referenspriser och beloppsgränser
Referenspriserna har omräknats. För implantatkomponenter har en ny översyn gjorts, fler
system än tidigare uppfyller ställda krav. En ny översyn har även gjorts av den tandtekniska
kostnaden i referenspriserna.
I samband med översynen av röntgenområdet har dessa åtgärder särskilt setts över.
Referenspris har tagits fram för den nya åtgärden 859. Som en konsekvens av ändring av
tiden för omgörning har en justering gjorts för de åtgärder som omfattas.
För övriga åtgärder har justering skett
−
−

för personalkostnaderna utifrån lönestatistik, och
för material med hjälp av index.

Beloppsgränserna på 3 000 kr och 15 000 kr är oförändrade.
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Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den 15 januari 2019, i den
ordning de förekommer i föreskriften

Var i
föreskriften Ändring
Tillstånd 3044

Åtgärd 405 tas bort ur tillstånd 3044.

Tillstånd 3046

Åtgärd 342 tas bort ur tillstånd 3046

Tillstånd 5006

Tillstånd 5006 begränsas till tandposition 5–5 och förtydligas med att behandling
gäller för tänder som planeras att behållas.

Regel B.1, D.1,
E.0

Reglerna om dokumentation förtydligas med att den ska ske i patientjournalen.
För regel D.1 och E.0 kan dokumentation även ske med modell.

Regel D.5, E.5,
E.6, E.7, E.15

Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där omgörningstiden idag är två
år (tandstödd och implantatstödd protetik, implantat, implantatoperationer,
benaugmentation samt utbytesåtgärder för implantat och tandreglering).

Regel D.6 och
E.9

Undantaget om patienten kan lastas tas bort i regel D.6 och E.9.
För avtagbar protes ändras det till protesen skadats eller förlorats och detta har
ett samband med sjukdom hos patienten.
Regel E.9 kompletteras med nytt stycke för justering av en äldre avtagbar protes.

Regel E.13

Regel E.13 för kopplade konstruktion mellan tand och implantat tydliggörs
med att den tillämpas för aktuellt tillstånd. Vidare förtydligas villkor om
hängande led vid friändstandlöshet och tandlucka.

D-regler och Eregler

D- och E-reglerna har tydliggjorts så att de kan delas in i:
– tillämpningsregler för behandling: D.1, D.2, D.3, D.4, D.7, E.0, E.2, E.3, E.4,
E.10, E.11, E.12, E.13, E.14.
– omgörningsregler: D.5, E.5, E.6, E.7, E.8, E.15.
– undantag vid omgörning: D.6 och E.9. Dessa anger undantag från D.5, E.5, E.6,
E.7, E.8 och E.15.

Åtgärd 101

Förtydligas att i basundersökning ingår nödvändigt antal bitewingbilder. Om
inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra
intraorala röntgenbilder.
Åtgärdstexten förtydligas generellt med att åtgärden tillämpas för undersökning
och diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i
förekommande fall mindre förebyggande behandling.
Åtgärd 101 begränsas till att vara ersättningsberättigande högst två gånger per
ersättningsperiod och behandlare.

Åtgärd 103

Förtydligas bl.a. med att endast en åtgärd 103 är ersättningsberättigande vid ett
och samma besök.

Åtgärd 107

Förtydligas med att den kan tillämpas vid omfattande undersökning som en
enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112. Allmänna
råd tillförs till åtgärd 107 för att med olika exempel tydliggöra vad som är en
omfattande undersökning.

Åtgärd 111, 112

Förtydligas att i åtgärderna för basundersökning ingår nödvändigt antal
bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov
upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder.
Åtgärdstexten förtydligas generellt med att åtgärden tillämpas för undersökning
och diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i
förekommande fall mindre förebyggande behandling.
Åtgärd 111 och 112 begränsas till att dessa två åtgärder tillsammans är
ersättningsberättigande totalt högst två gånger per ersättningsperiod och
behandlare.
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Var i
föreskriften Ändring
Åtgärd 121

Förtydligas att åtgärden tillämpas för diagnostik av en tandposition med en eller
flera bilder, eller av flera tandpositioner med en intraoral bild.

Åtgärd 122

Åtgärden tas bort och ersätts av åtgärd 127 och 128 för delstatus beroende på
omfattning.

Åtgärd 123

Ersätts en gång per ersättningsperiod och mottagning.

Åtgärd 124

Förtydligas att åtgärden tillämpas för standardpanorama, hel eller avbländad.

Åtgärd125

Tydliggörs vad som ingår, bl.a. med nya allmänna råd till åtgärden.

Åtgärd 126

Ersätts en gång per ersättningsperiod och mottagning.

Åtgärd 127

Ny åtgärd för delstatus med 2–6 intraorala röntgenbilder.

Åtgärd 128

Ny åtgärd för större delstatus med 7 eller fler intraorala röntgenbilder, men som
inte är ett helstatus.

Åtgärd 405

Åtgärdstexten kompletteras med att åtgärden även kan tillämpas för slutning av
oroantral kommunikation efter operationskomplikation.

Åtgärd 429

Restriktioner tillförs som är enhetliga med de som gäller för övriga åtgärder för
kirurgiska ingrepp.

Åtgärd 441

Förtydligas att åtgärden tillämpas när parodontaloperation sker vid en tand
samtidigt som ett implantat med periimplantit opereras.

Åtgärd 807

Åtgärdstexten förtydligas med att konstruktionen ska ha en gjuten, fräst eller med
3D-teknik framställd inre del av metall.

Åtgärd 850

Förtydligas att åtgärden får kombineras med en distans som skruvas fast separat
(åtgärd 858) eller med en integrerad distans/kopplingskomponent som
cementeras i den implantatstödda kronan (åtgärd 859).

Åtgärd 852

Förtydligas att åtgärden vid en
− implantatstödd krona i en brokonstruktion får kombineras med en distans
som skruvas fast separat (åtgärd 858).
− separat implantatstödd krona får åtgärden kombineras med en distans som
skruvas fast separat (åtgärd 858) eller med en integrerad
distans/kopplingskomponent som cementeras i den implantatstödda kronan
(åtgärd 859).

Åtgärd 859

Ny tilläggsåtgärd 859 för integrerad distans/kopplingskomponent som
cementeras i den implantatstödda kronan. Åtgärden är endast
ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 850 och 852 för en separat
implantatstödd krona.
Åtgärden är däremot inte ersättningsberättigande för en implantatstödd krona
som ingår i en brokonstruktion. I åtgärden ingår såväl komponenten som
cementering och polering av cementskarven.

Åtgärd 861–
863, 865

Förtydligas att åtgärderna får kombineras med distans som skruvas fast separat
(åtgärd 858).

Språkliga
ändringar

Ändrad gruppering och styckesindelning i D- och E-reglerna så det som avser en
och samma åtgärd kommer i samma stycke. Vissa benämningar i föreskriften och
bilagorna har ensats.

Övergångsregler

Inga övergångsregler tillförs. De regler som gällde när en åtgärd utförs är de
som ska tillämpas. Äldre föreskrifter gäller därför för åtgärder som slutförts före

den 15 januari 2019.
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