
Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Erfaringer med opstartsmøder – Ib Stejlborg sep. 2015

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 

§ 15. Inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang, skal bygherren sørge for, at der afholdes et 
eller flere opstartsmøder med de arbejdsgivere, som bygherren har indgået aftale med om 
beskæftigelse på byggepladsen. På møderne skal koordinator orientere om byggepladsens 
forhold, herunder om følgende punkter vedrørende: 

1.Bygherrens aftaler om fællesområderne, jf. § 13. 
2.Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed. 
3.Deltagelsen i sikkerhedsmøder. 
4.Deltagelsen i sikkerhedsrunderinger. 
5.Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører.



Plan for sikkerhed og sundhed



Opstartsmøde - Sikkerhedsinstruktion

Entreprenøren skal deltage i lovpligtigt arbejdsmiljø opstartsmøde (sikkerhedsintroduktionskursus) inden 
opstart og arbejde på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinatoren vil på dette møde orientere entreprenørerne om de sikkerheds- og 
sundhedsmæssige forhold som er gældende på byggepladsen.

Alle entreprenører skal, minimum 3 uger før opstart, sørge for at meddele arbejdsmiljøkoordinatoren tid og 
dato for deres opstart, således at opstartsmødet er afholdt inden entreprenøren starter på byggepladsen.

Vær konsekvent med et smil på læben

Sanktioner – afstemmes med bygherre



Indhold sikkerhedsintrokursus for de 
håndværkere som skal arbejde på sagen

Særlig opmærksomhed kræves, da håndværkeradgang til arbejdsområder vil foregå delvis gennem skolegård og 
legeområder hvor der vil være mange børn.

Forklare arbejdsområde og områder der er i brug i skoleferien og i skoleperioderne.

Gennemgang af byggepladsplan samt adgangs- flugt og redningsveje.

Holde alle døre i bygningen lukket således, at vi får uvedkommende ind på byggepladsområdet.

Parkering forbudt på skolens område

Rygning forbudt på hele skolens område også ved skurbyen

Lav en huskeliste – skab ensartethed i instruktionen

Få samlet firmaer og håndværkere i større grupper i byggeriets forskellige faser fx udgravning, råhus, 
komplimentering, finish osv.

Vær indstillet på at sikkerhedsinstruktioner skal afholdes i flere omgange



ID-Håndværkerkort



Oversigt over udleverede ID-Håndværkerkort



Fotoregistrering



Underskift på, modtaget og forstået 
sikkerhedsinstruktion 



Hvad oplever Arbejdstilsynet

Sikkerhedsinstruktioner holdes på større byggepladser ofte i starten af byggeperioden, men på byggesager af 
længere varighed udvandes dette for helt at forsvinde i slutning af bygeperioden.

Sikkerhedsinstruktioner når ikke ud til underentreprenørens – underentreprenør og dennes 
underunderentreprenør

Håndværkere som ikke forstår og taler dansk, kræver en særlig indsats

Manglende kvitteringsskemaer på modtagelse af sikkerhedsinstruktion medfører påbud

Der ses et fald i arbejdsulykker på byggepladserne

Send hele PPS ud sammen med resten af udbudsmaterialet



Han havde ikke modtaget sikkerhedsinstruktion –
Tid til debat


