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I forbindelse med projektering af _______________________ (byggeprojektets titel), overdrages 
det til _________________________ (navn) som arbejdsmiljøkoordinator (P), at gennemføre 
bygherrens pligter efter bekendtgørelse nr. 1416 i forbindelse med projekteringen af 
byggeprojektet.  
 
Omfang 
 
Opgaven omfatter: 

1) Koordinering af sikkerhed og sundhed ved projektering, undersøgelse og udarbejdelse af 
projektet.  

2) Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. 
3) Udarbejdelse af grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 
4) Færdiggørelse af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 
5) Udarbejdelse af journal for sikkerhed og sundhed vedrørende drifts- og 

vedligeholdelsesopgaver. 
 
Koordinatorens kompetencer 
 
Personen der er udpeget til at gennemføre opgaven, har dokumenteret følgende kompetencer:  

• Sagkyndig ekspertise om bygge- og anlægsarbejde (CV). 
• Praktisk erfaring i byggeledelse (CV). 
• Fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål (CV). 
• Gennemført arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer indenfor bygge og anlæg 

(kursusbevis). 
 

Koordinering under projekteringen 
 
Koordinatorens primære opgave er, at sikre et godt arbejdsmiljø på byggepladsens fællesområder. 
Dette skal ske ved at udføre følgende lovmæssige opgaver: 
 

• At koordinere under projekteringen med henblik på at sikre, at de generelle principper for 
forebyggelse indgår ved beslutninger under projekteringsfasen, herunder ved vurdering af 
den periode, som skal afsættes til udførelse af de enkelte arbejder. 

 
• At følge op på, at udbudsmaterialet indeholder en beskrivelse af de arbejdsopgaver, hvor 

der indgår særligt farligt arbejde efter bilag 1 i bekendtgørelse 1416, samt at disse angives 
på tidsplanen.  

 
• At udarbejde et grundlag til PSS som skal indgå i udbudsgrundlaget. Grundlag til PSS`en 

forelægges bygherren til godkendelse i passende tid inden udsendelse af udbudsmateriale.  
 

• At udarbejde en journal med beskrivelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver i det færdige 
byggeri, hvor sikkerhed og sundhed har en betydning. 

 
• At foretage en afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne og indgå 

aftaler med de enkelte entreprenører om, hvem der etablerer, kontrollerer, vedligeholder og 
fjerner sikkerhedsforanstaltningerne. Aftalerne skal indeholde beskrivelse af kvaliteten af 
sikkerhedsforanstaltningerne. Aftalerne indarbejdes i færdiggørelsen af PSS`en. Såfremt 
denne opgave er overladt til koordinatoren for udførelsen, udgår dette afsnit. 

 
• At færdiggøre PSS`en inden byggepladsen etableres. Opgaven skal så vidt muligt udføres i 

samarbejde med entreprenørerne og koordinatoren for udførelsen. PSS`en forelægges 
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bygherren til godkendelse inden byggepladsen opstartes. Såfremt arbejdet med 
færdiggørelse af PSS overlades til koordinatoren for udførelsen, udgår dette afsnit.  

 
Opgaven indbefatter desuden: 
 
• Deltagelse i relevante projekteringsmøder. Behovet aftales mellem bygherren og 

koordinatoren og koordineres med projekteringslederen. 
 

• Opfølgning på at den enkelte entreprenør har udarbejdet arbejdsmiljøvurderinger for de 
arbejdsopgaver, hvor der indgår bilag 1-arbejde, inden entreprenøren starter på 
byggepladsen. Arbejdsmiljøvurderingerne skal indarbejdes som bilag i PSS. Såfremt denne 
opgave er overladt til koordinatoren for udførelsen, udgår dette afsnit.  

 
• At deltage i løbende evalueringsmøder med bygherren efter nærmere aftale. 

 
• At deltage i relevante projekteringsmøder. 

 
• At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Såfremt denne opgave er overladt til 

koordinatoren for udførelsen, udgår dette afsnit. 
 

• At gennemføre en afsluttende evaluering af koordineringen af sikkerhed og sundhed under 
projekteringen og udarbejde et notat med resultatet 

 
 
Sikkerhedskoordinatoren er bygherrens synlige repræsentant på sikkerhedsområdet og skal 
varetage arbejdsmiljøets og bygherrens interesser på bedst mulige måde.  
 
Ved risiko for en interessekonflikt mellem produktion og sikkerhed, er det sikkerhed der skal 
prioriteres. 
 
 
_____________________ har udpeget _____________________ til arbejdsmiljøkoordinator (P). 
(firma)                                                       (navn) 
 
  
              , den _______/_______ 2009. 
 

              , den _______/_______ 2009. 
 

 
 

 
 

Bygherre Arbejdsmiljøkoordinator (P) 
 
 
              , den _______/_______ 2009. 
 
 
 
Firma 
 


