
Ny tilsynsmetode i B/A
– forsøg i 6 måneder 



Tilsyn og dialog

Forsøget består af:

• Tilsyn på byggepladser – helhedstilsyn

• Dialogmøder med virksomheder – arbejdsgiver 
rolle

• Dialogmøder på byggepladserne med 
opfølgende tilsyn

• Dialog med bygherrer og projekterende



Forsøgets baggrund

• RT - fokus på den enkelte virksomheds ansvar som 
arbejdsgiver – udgangspunkt hjemmeadressen

• AT haft svært ved at afdække arbejdsmiljøforholdene 
ved virksomhedernes arbejde på byggepladser

• 2020-målene

• B/A branchen er en af de mest belastede brancher

• Antallet af ulykker - vedvarende højt i 30 år

• Høj belastning bl.a. fra manuel håndtering og dårlige 
arbejdsstillinger



Byggebranchen set fra AT
- incidens alle anmeldte arbejdsulykker
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Byggebranchen set fra AT
- incidens for anmeldte alvorlige ulykker
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Byggebranchen set fra AT
- incidens for anmeldte MSB-erhvervssygdomme

54,8 55
48,9

27,1 26,7 26,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015

BA-brancherne

Alle brancher
tilsammen

Antal anmeldte MSB-erhvervssygdomme pr. 10.000 beskæftigede



Opfølgende
tilsyn på

byggeplads

Opfølgende
tilsyn på

virksomhed

Forsøg – Nyt BA-tilsyn

Byggeplads
på byggepladstilsyn

Fællesområde

Virksomheder

Konkret 
viden

Byggeplads-
anmeldelser

Klager

Dialogmøde
med virksomhed

Dialog med 
Byggeplads-

aktører

Dialog 
med bygherre 

m.fl.

Udvælgelsesmetoder Tilsyn Dialog Opfølgende tilsyn



Succeskriterier

• AT besøger et stort antal byggepladser

• Virksomhedernes arbejdsmiljø på byggepladserne 
afdækkes, og der også føres tilsyn med 
bygherre/projekterende

• Bred dækningsgrad – byggepladser og virksomheder 

• Virksomhederne, bygherrerne og projekterende 
oplever, at dialogen er nærværende, relevant og 
motivere til handling



Udvælgelse af byggepladser
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Præsentation af 
byggepladstilsyn



Byggepladstilsyn –
hele vejen rundt med vidvinkel

• Uanmeldt

• Tilsyn med hele byggepladsen

• Tilsyn med alle virksomheder uanset 
branche eller nationalitet.

• Tilsyn med udgangspunkt i de alvorligste 
overtrædelser, herunder fx bæring og løft

• Også fokus på fællesområder og rammer 
fra bygherre, rådgivere og projekterende.



Start på byggepladstilsyn

• Starter normalt helt kort med 
samtale med koordinatoren.

• Undtagelse – betydelig fare ved 
selvsyn

• TF forventningsafstemmer og 
orientere sig om 
entreprenørerne og deres AMO 
mv.
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Rundgang på 
byggepladstilsyn

• Før tilsyn med alle virksomheder

• Fokuser på: 

 Materielt arbejdsmiljø

 Samarbejde  om 
arbejdsmiljøforebyggelsen

 Ansvar for 
fællesområder/foranstaltninger

 AMO og formelle krav i relevante 
omfang

• Digital besøgsrapport til alle
virksomheder.
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Afslutning af 
byggepladstilsyn

• Her drøftes resultatet af 
gennemgangen med koordinatoren, 
herunder i forhold til 
koordineringen og PSS

• Konsekvenser for bygherren 
drøftes og der afleveres 
besøgsrapport - digital

• Informer koordinator om 
forventninger til byggepladsen, 
samt evt. opfølgning fx aftale om 
dialogmøde på byggepladsen
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Fokusområder
- aftalt med BFA-BA

Områder i fokus ved tilsyn og dialog:
• Fare for fald fra højden

• Fare for fald og snublen i samme niveau

• Fare for at blive påkørt ved intern færdsel

• Fare for at blive ramt af nedfaldende genstande

• Fare for at skære sig ved arbejde med roterende værktøj

• Manuel løft og bæring

• Arbejdsstillinger og bevægelser – knæliggende og arme over 
skulderhøjde.

• Risiko for indånding af asbestfibre

• Særlig vinkel i forhold til unge mestre og svende, samt lærlinge 
og udenlandske ansatte



Udtagelse til dialog

• Virksomhed mindst en materiel afgørelse

- Gælder ikke hvis de har haft dialog, ingen ansatte, 

anden branchekode, udenlandsk virksomhed og er  

arbejdsmiljøcertificeret.

• Byggeplads ved afgørelser om arbejdsmiljøforhold i 
kombination med påbud til bygherren, § 6, stk. 1 
påbud og konkret vurdering

• Bygherre/rådgivere/projekterende afgørelse eller 
vejledning



Dialogmøde med 
virksomhed



Dialogmøde med virksomhed

• Dialogmøde afholdes med virksomheder 
(arbejdsgivere), der har fået materielle 
afgørelser

• Afholdes på virksomhedens hjemmeadresse

• Aftalt og anmeldt

• Dialog med både ledelse og 
arbejdsmiljørepræsentanter

• Kun ét dialogmøde pr. virksomhed i forsøget

• Dialog med udgangspunkt i reaktion men totalt 
adskilt fra tilsyn



Dialogmøde med byggeplads



Kriterier for udtagelse
- dialogmøde på byggepladsen

• Materielle arbejdsmiljøproblemer og påbud til 
bygherren

• Afgørelser om fællesområder og 
fællesforanstaltninger

• Konkret vurdering, at der bør gennemføres 
dialogmøde på byggepladsen



Dialogmøde og opfølgning

• Fokus er samararbejdet om arbejdsmiljøforebyggelsen, 
koordinering og planlægning

• Deltagerkredsen kan variere fx deltagelse i sikkerhedsmøde

• Mødet er aftalt og rundgang vedrøre kun dialog – der 
reageres ved selvset betydelig fare

• Formålet er at motivere aktørerne til at forebygge fx 
via fokus på sikkerhedsmøder, fællesmøder, toolbox

• Overholdelse af ansvar i fællesområder

• Tilsyn efter en periode
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Kriterier for udtagelse

• Påbud om PSS, manglende afgrænsning eller 
manglende koordinering

• Vejledning til bygherren om koordinering 
under projektering

• Afgørelser og vejledning til 
projekterende/rådgivere



Dialogmødet

• Udgangspunkt i den konkrete byggeplads og 
arbejdsmiljøproblemer

• Regelefterlevelse med udgangspunkt i 
bygherrens/rådgiverens viden 

• Koordinering under projektering

• Hvad skaber værdi for bygherren – effektivitet – kvalitet –

• Metoder og virkemidler på byggepladsen og ved fremtidige

• Projekter



Spørgsmål


