
Interessegruppen for koordinatorer 

Notat fra møde d. 28/11 2022 om overdragelse 
mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B) – online 
 

Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for byhgerrer og rådgivere gav en indledning om, hvad 

der står af krav til overdragelse i bekendtgørelse om bygherrens pligter og tilhørende At-vejledning, samtn 

hvad der tidligere r talt om i netværket – se præsentation på 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/  

Herefter var der gruppearbejde om, hvordan overdragelsen fra arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) foregår 

på bygge- og anlægsprojekterne, hvilket mundede ud i følgende pointer:  

1. Hvordan foregår overdragelsen typisk?  

- Overdragelsen afholdes helst fysisk og gerne på byggepladsen – særligt ved etapevis overdragelse, 

så arbejdsmiljøkoordinator (P) på den måde kan følge med i projektets udvikling. Det kan også 

foregå på Teams ved større afstande 

- Nogle inviterer bygherre, samt projekterings- og byggeleder med 

- Ofte er det et enkelt møde, men det kan også være en overgangsperiode med flere møder eller i 

hvert fald mulighed for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) kan kontakte arbejdsmiljøkoordinator (P) 

- Iht AB skal arbejdsmiljøkoordinator deltage i projektgennemgangsmødet. Overdragelsen kan 

kombineres hermed. 

- Nogle på mødet er både arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) på projekterne og har derfor ikke behov 

for overdragelse. 

 

2.  Hvilke dokumenter overdrager I?  

- Plan for sikkerhed og sundhed PSS og oftest også journal overdrages 

- Det er også relevante bilag til PSS, som skal overdrages. Kan fx være en udbudstidsplan med 

angivelse af særligt farligt arbejde 

- Nogle har også andre dokumenter, fx Code of conduct  

- Der var forskellige holdninger til, om man skal overdrage arbejdsmiljøloggen, hvis en sådan er 

anvendt af arbejdsmiljøkoordinator. Nogle mente, at det er mellemregninger, som ikke kommer 

arbejdsmiljøkoordinator (B) ved. Andre mente, at det er godt med åbenhed om 

arbejdsmiljøkoordineringens proces og godt at give så meget input til arbejdsmiljøkoordinator (B) 

som muligt. Nogle anvender arbejdsmiljølog som en form for KS, som viser, hvad 

arbejdsmiljøkoordineringen har været omkring. 

- Det er nødvendigt, at bygherren tager stilling til, om der anvendes arbejdsmiljølog og om denne 

overdrages. I så fald skal det være afklaret, hvad arbejdsmiljøloggen skal indeholde, og hvem der er 

pennefører for den.  

o Det kan være arbejdsmiljøkoordinator (P), som er pennefører og noterer 

opmærksomhedspunkter/arbejdsmiljørisici i relation til arbejdsmiljøkoordineringen, eller  

o projekteringslederen som er pennefører og noterer arbejdsmiljørisici i relation til 

projekteringen af de enkelte fagprojekter 
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3. Hvordan er bygherren involveret i overdragelsen? 

- Det er forskelligt, om bygherren er med, men det er en god ide, da bygherren derved også bliver 

involveret i arbejdsmiljøindsatsen 

- Nogle beder bygherren om at indkalde til overdragelsesmødet 

- Det er vigtigt at arbejdsmiljøkoordinator (P) får forventningsafstemt med bygherren, hvad der skal 

overdrages, og hvordan det skal foregå 

- Det skal også afklares, hvad man gør, hvis arbejdsmiljøkoordinator (B) ikke vil acceptere 

overdragelsen 

 

4. Gode råd til overdragelsen 

- Tag kontakt til hinanden, så snart arbejdsmiljøkoordinator (B) er udpeget 

- Inddrag som arbejdsmiljøkoordinator (P) bygherren så forventninger til overdragelse, herunder 

dokumenter afklares tidligt 

- Det er vigtigt at både arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) er forberedte til overdragelsen, så man kan 

få talt projektet godt igennem 

- Overdragelsen kan med fordel være angivet på projektets tidsplan, så den fremgår som en aktivitet 

– særligt hvis der er etapevis overdragelse, så det sker flere gange i forløbet 

- Det kan være givtigt med etapevis overdragelse, fx byggemodning, råhus og aptering – særligt i 

projekter, hvor der projekteres under udførelsen, fx totalentrepriser. Dermed skal færre 

informationer overdrages ad gangen, og man kan gå mere i dybden 

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal gøre sig klart, hvad man vil acceptere at få overdraget. Her kan det 

være nødvendigt at have egen chef i ryggen og tage kontakt til bygherre. Man kan være nødt til at 

sige fra. 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal have tid og ressourcer nok til at lave et godt produkt, som man kan 

stå inde for ift sin faglige stolthed. Man må tage kontakt til sin chef og evt. bygherre, hvis det ikke 

kan lade sig gøre. 

- Invitér byggeledelsen med til overdragelsen, så de involveres i arbejdsmiljøindsatsen 

- Vær obs på at de projekterende også skal give angivelser i projektmaterialet, og det er ikke 

arbejdsmiljøkoordinator (P)s ansvar at lave disse eller overdrage dem. Dog er det anbefalet på 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-byggeplads/ at inddrage det i 

overdragelsen. 

 

Næste møde 
- 27/2 2023 kl. 9-12  

- Sted: Cowi Aalborg 

- Emne: Opstartsmøder 

Resterende datoer for 2023 ses på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-

moeder/  

Kontakt Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk, hvis du har forslag til nye emner.  
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