
Arbejdstilsynets tilsyn i 2022 i Bygge- og 
anlæg v. tilsynschef Lene Teilberg

Netværksæmøde i Videnstjenesten den 16. maj 2022
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Agenda

1. Sædvanlige tilsynsaktiviteter på BA: Helhedsorienteret byggepladstilsyn, 

klager, erhvervssygdomme og ulykker 

2. Særlige tilsynsindsatser i 2022, herunder

• VVS

• Vejledning om seksuel chikane og krænkende handlinger

• Brancheindsatser med fokus på ergonomi og støv

• Brancheindsats målrettet vejarbejde

3. Særligt om tilsyn med ordnede forhold 

• Fælles myndighedssamarbejde

• SDI og fælles tidlig vejledningsindsats med SKTST

4. Kompetencepåbud til bygherrer 
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Sædvanlige tilsynsaktiviteter på BA: 

• Helhedsorienteret byggepladstilsyn i daglig tale HOT

• Erhvervssygdomme

• Ulykkesundersøgelser

• Klager
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Helhedsorienteret byggepladstilsyn - HOT

Udvælgelsesmetoder

Byggeplads

på byggeplads

Dialogmøde

med virksomhed

Konkret 

viden

Tilsyn Dialog

Byggeplads-

anmeldelser

Klager

tilsyn

Fællesområde

Virksomheder
Opfølgende

tilsyn på

virksomhed

Dialog med 

Byggeplads-

aktører

Dialog 

med bygherre 

m.fl.

Lokalkendskab

Opfølgende tilsyn

Opfølgende

tilsyn på

byggeplads

Asbestanmeldelser
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Erhvervssygdomme og ulykker 2020



Særlige tilsynsindsatser i 2022

• Asbest i VVS virksomheder

• Brancheindsats med fokus på ergonomi og støv

• Brancheindsats vedr. vejarbejde

• Vejledningsindsats om seksuel chikane og krænkende handlinger
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Asbest i VVS virksomheder



Hvordan udmønter vi det?

• Vi gennemfører en særlig indsats i VVS- og blikkenslagerbranchen

med fokus på

• dialog og vejledning om arbejde med asbest

• kontrol af virksomhedens egenindsats.

• Indsatsen gennemføres som anmeldte (og så vidt muligt aftalte) tilsyn på virksomhedens 

hjemmeadresse, hvor vi beder om at have en arbejdsgiver og en AMR til stede.

• Vi sender et brev til alle virksomheder i branchen og besøger ca. 200 virksomheder

• Besøgene er ikke betinget af, at der ikke har været dialogmøder på virksomheden inden for det seneste års 

tid, og besøgene træder ikke i stedet for eventuelle efterfølgende dialogmøder.

OBS: Denne indsats kan være den første af flere indsatser med fokus på asbest…



• Bygge- og anlæg er udvalgt på grund af følgende:

• har et nationalt mål om kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø.

• ligger signifikant over gennemsnittet for alle brancher i forhold til forskellige 

kemiske påvirkninger(AH2018).

• har en signifikant høj andel af lønmodtagere (i 2 ud af 3 branchegrupper), som 

rapporterer om udsættelse for samtlige ergonomiske påvirkninger i AH2018. 

• ligger højt på incidensen for både anmeldte MSB erhvervssygdomme og MSB 

arbejdsulykker. 

Brancheindsats med fokus på ergonomi og støv



• Tunge løft (løft i rødt 

område)

• Bæring

• Arbejdsstillinger og –

bevægelser 

(kommer med fra august 2021)
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Udvalgte arbejdsmiljøproblemer i bygge- og anlæg

31,1

53,1

63,5

70,3

Alle brancher

Anlægsarbejde

Færdiggørelse af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri

Andel af lønmodtagere, der løfter eller bærer mindst 1/4 af arbejdstiden



• Alle virksomheder i branchen får et brev forud for indsatsen med henblik på at orientere om indsatsen. Vi 

skriver også til projekterende og orienterer

• Den brancherettede indsats i BA er knyttet til HOT-metoden, så der føres tilsyn med alle virksomheder på 

byggepladsen uanset deres brancheregistrering, nationalitet mv. 

• Besøgene forlænges eller intensiveres, så der er nok tid til at afdække støv og ergonomi. Det kan ske ved, 

at:

• vi bliver længere på pladsen, eller 

• vi gennemfører tilsynet flere sammen eller

• vi kommer tilbage på pladsen

• Fokusområder i indsatsen

• Ergonomi:

• Fra marts: løft (rødt område) og bæring.

• Fra september: løft (rødt område), bæring, samt arbejdsstillinger og bevægelser

• Kemi:

• Fra marts: asbest, træstøv, respirabelt kvartsstøv og blandet byggestøv.

Metode i indsatsen
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Ergonomi – Tunge løft 
Hvor kan vi møde det henne?



• Tunge løft – vægt og rækkeafstand

• Løft i ¾ armsafstand

• Løft i underarmsafstand

• Løft tæt ved kroppen

• Enkelt og flerpersoners løft

• Omfanget af løftearbejdet

• Forværrende faktorer

• Foroverbøjning

• Vrid/asymmetri

• Løftede arme

Løft
- især de røde løft
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Løft
Gode løsninger på løft

• Brug tekniske hjælpemidler 

• www.bygergo.dk

• Relevante BFA vejledninger

• Mindre mængder. Fx mindre sække eller materialer.

• Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

• Arbejdsmiljøpuljen kan søges af små virksomheder

http://www.bygergo.dk/
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Ergonomi – Bæring
Hvor kan vi møde det henne?



• Hvis det materielle påbud bunder i dårlig/uhensigtsmæssig projektering, afgives 

strakspåbud/AUH til de projekterende.
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Projektering
Evt. påbud til projekterende



Kemiske belastninger på BA

• Asbest

• Svejserøg

• Respirabelt kvartsstøv

• Støv fra løvtræ

• Bly

• Dieseludstødningspartikler

• Epoxy og isocyanater

• Støv fra nåletræ

• Gammel og ny mineraluld (stenuld, glasuld)

• Andre isoleringsmaterialer (papiruld, træuld)

• PCB

• Gipsstøv

• Cementstøv



Forekomsten af asbest

• Hyppige forekomster

• Rørisolering

• Tagbeklædning (skifer- og bølgeeternit)

• Facade- og loftplader

• Klæbemidler til fliser

• Gulvbelægninger (fx magnesitgulve)

• Ikke kun nedrivere – husk de “oversete” brancher

• Murere: Fliseklæb

• Tømrere: Tagplader, sålbænke

• VVS’ere og blikkenslagere: Rørisolering, fliseklæb
www.asbest-huset.dk

SBI-anvisning 229

http://www.asbest-huset.dk/
https://at.dk/viden-og-forebyggelse/fysisk-arbejdsmiljoe/kemisk-arbejdsmiljoe/viden-om-kemisk-arbejdsmiljoe/asbestguide/sbi-anvisning-229/


Risiko for udsættelse for støv fra asbestholdige materialer

§ 7, stk. 1. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang

sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv 

fra asbest eller asbestholdige materialer.

§ 29. Inden et nedrivnings- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes skal det fastslås hvilke materialer, 

der kan formodes at indeholde asbest, eventuelt ved at indhente oplysninger hos ejerne. Hvis der er den 

mindste mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller i en bygning, skal arbejdet 

tilrettelægges og udføres efter reglerne i denne bekendtgørelse.



Arbejdsmetoder

§ 8, stk. 1. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser 

støvudviklingen mest muligt. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun 

undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv 

afsugning.

Stk. 2. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er ikke tilladt.

OBS: Dispensationsmulighed for den enkelte arbejdsgiver.

§ 9, stk. 1. Arbejde med asbest eller asbestholdige materialer må ikke finde sted, 

medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af 

mekanisk ventilation.



Anmeldelse af arbejdet

§ 31. Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i 

skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering 

mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal, før arbejdet påbegyndes, 

anmeldes til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Andet arbejde omfattet af denne bekendtgørelse, hvor personer under 

arbejdet er udsat for eller kan formodes at blive udsat for støv fra asbest eller 

asbestholdige materialer, skal ligeledes anmeldes til Arbejdstilsynet, jf. dog § 14.

Alt indvendigt
nedrivningsarbej
de skal anmeldes

og ethvert 
støvende

arbejde i øvrigt, 
fx skiferplader

Ifølge AT-vejledningen skal anmeldelsen 
indsendes mindst 8 dage inden, arbejdet 

påbegyndes.

Ca. 1.200 årlige anmeldelser.
13 % skal udtages til tilsyn.



Uddannelse og særlig instruktion

§ 32. Personer, beskæftiget med arbejde nævnt i § 31, stk. 1, skal have 

gennemgået en uddannelse og være i besiddelse af et uddannelsesbevis, jf. § 12 i 

bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Stk. 2. Ansatte beskæftiget med andet arbejde, end det, som er nævnt i stk.1, og 

som bliver eller kan blive udsat for påvirkning fra støv fra asbest, skal gennemgå 

relevant oplærings- og instruktionsforløb med hensyn til forebyggelse og 

sikkerhed, især for så vidt angår: …

Alt indvendigt
nedrivningsarbej

de kræver 
uddannelse

Intet udvendigt
arbejde kræver 

uddannelse

Stk. 2 om særlig instruktion gælder ved 
ethvert støvende arbejde



Omklædning

§ 15. Hvis der udføres støvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale, skal der på 

arbejdsstedet i umiddelbar nærhed af, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår, 

være adgang til 2 omklædningsrum, et til personlige værnemidler og et til dagligt tøj, samt et baderum 

med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske 

gennem baderummet.

Stk. 2. Ved ikke-støvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale skal der i umiddelbar 

nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af personlige værnemidler adskilt fra 

dagligtøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med 

varmt og koldt vand.

Stk. 3. Der skal være adgang til spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål.

Det meste indendørs arbejde er 
støvende

(isolering, fliseklæb, loftplader der 
knækker)

Nedrivning af skiferplader er støvende

Korrekt nedrivning af bølgeplader er ikke-
støvende

LØSNING: I praksis en 
miljøvogn på byggepladsen



Hovedvejen



Træstøv

• Kræftbekendtgørelsens formulering (bilag 2):

• Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ.

• Arbejde som indebærer udsættelse for andet træstøv [i praksis nåletræ] i høje koncentrationer gennem længere
tid.

• Sundhedsfaren ved træstøv

• Støv fra løvtræ kan forårsage kræft i luftvejene.

• Støv fra andet træ er mistænkt for at kunne forårsage kræft i luftvejene.

• Høj koncentration: Hurtigtkørende værktøj (rundsave mv.), der danner fint støv

• Længere tid: En jævnligt tilbagevendende arbejdsopgave.

• En del af det sædvanlige arbejde.



TRÆSTØV:

Beskyttelsesforanstaltninger (STOP-princippet)

• Substitution: Træet leveres tilskåret på byggepladsen.

• Tekniske foranstaltninger: Procesudsugning, der er egnet.

• Organisatoriske foranstaltninger: Fx etablering af særskilt skæreplads.

• Personlige værnemidler: Åndedrætsværn kan påbydes som supplement.



Respirabelt krystallinsk siliciumdioxid, kvartsstøv

• Kræftbekendtgørelsens formulering (bilag 2):

• Arbejde, som indebærer udsættelse for respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid, der frigøres under en 

arbejdsproces.

• Faren ved respirabelt krystallinsk siliciumdioxid

• Respirabelt kvartsstøv kan forårsage kræft i luftvejene (og KOL og stenlunger).

• Respirabelt kvartsstøv opstår, ”når man borer, hugger, sliber, skærer eller på anden måde bearbejder 

byggematerialer som f.eks. beton, mørtel, letbeton, mursten, cementbølgeplader, tegl og granit”

BEARBEJDER 
BYGGEMATERIALER
DER INDEHOLDER 

SAND



Særligt farligt arbejde

• Arbejde, der udvikler støv mv., der udgør en betydelig fare, er særligt farligt jf. BA-bkg.

• MEN: Gammel mineraluld og PCB er også særligt farligt, når der er tale om støvende nedrivningsarbejde.

• For særligt farligt arbejde gælder følgende regler:

• Krav til arbejdsgiver: Instruktionen baseret på den KRV skal understøttes af skriftligt materiale.

• Krav til arbejdsgiver: Skriftlig vurdering af arbejdet, jf. § 7, stk. 2, i BA-bkg.

• Krav til proj./rådg.: Angivelse af særlige risici, rådgivning af bygherre om forundersøgelser

• Krav til bygherre om PSS, når der er flere arbejdsgivere samtidig; proj./rådg. skal bidrage.

• PSS’en skal afgrænse det særligt farlige arbejde og beskrive fællesforanstaltninger, der sikrer, 
at det særlige farlige arbejde kan udføres forsvarligt og uden, at beskæftigede fra andre 
virksomheder på byggepladsen udsættes for sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.



• De 3 bygge- og anlægsbrancher indgår i de brancherettede mål for ulykker, herunder 

vejarbejde. 

• Vejarbejde er udtaget, fordi en analyse af data viser, at incidensen af anmeldte ulykker 

generelt og for MSB-ulykker er markant højere end både gennemsnittet indenfor bygge- og 

anlægsområdet og gennemsnittet for alle brancher. 

• Fokus på arbejde, der foregår på og ved vejen uanset om det er omfattet af bekendtgørelse 

om bygge- og anlægsarbejde eller af bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Aktionerne har 

fokus på vejarbejde på både kommunale og statslige veje 

• Som metode i indsatsen har vi valgt en aktionsmodel 

• Fokus på risiko for påkørsel samt røde løft og bæring

• Afsat 1000 timer

Brancheindsats vejarbejde



Fokusområder særligt ved tilsyn med 

vejarbejde

❑Er der en afmærkning m.v., og er den egnet 

ift. det pågældende vejarbejde

❑Er afmærkningen tilstrækkelig ift. den 

faktiske trafikhastighed og varsling af 

trafikanterne

❑Respekteres afmærkningen af dem, der 

udfører vejarbejdet

❑Er afmærkningen intakt og vedligeholdt

❑Kan gående og kørende færdsel ind og ud af 

arbejdsområdet foregå sikkert

❑Anvendes der synlig beklædning ved ophold 

uden for det afmærkede arbejdsområde og 

kørertøjer

❑ Foregår opsætning og fjernelse af 

afmærkningsmateriel på en sikker måde

❑Ergonomiske belastninger i forbindelse med 

håndtering af materiel samt arbejdsstillinger, 

fx ved svejsning af fjernvarmerør



I januar er vi påbegyndt Vejledningsindsatsen om seksuel chikane og andre 

krænkende handlinger i:

• Opførelse og nedrivning af byggeri på dialogmøder med p-enheder (HOT)

• Anlægsarbejde på dialogmøder med p-enheder (HOT)

• Færdiggørelse af byggeri på dialogmøder med p-enheder (HOT)

Formålet med vejledningsindsatsen er at sætte fokus på vigtigheden af at forebygge 

og håndtere krænkende handlinger ved at inspirere virksomheder til at arbejde 

forebyggende med krænkende handlinger. 

Indsatsen i gennemføres i hele 2022. 

Konkret vil vejledningsindsatsen bestå af 15-20 minutters vejledning og dialog om 

forebyggelse på alle virksomheder i de udvalgte brancher. Vejledningsindsatsen er 

en udvidelse af oplysningsindsatsen.

Vejledningsindsats om seksuel chikane og krænkende handlinger



Ramme

• Udvalgt 16 brancher ud fra tilsynserfaringer og 

data fra Arbejdsmiljø og Helbred

• Indsats i B/A brancherne fra januar 2022

32

Indhold

• Krænkende handlinger bredt set

• Hjælp på at.dk og Arbejdstilsynet hotline

• Dialog om hvad virksomheden allerede gør på

området

• Vejledning om pligter og gode råd til forebyggelse

Vejledningsindsats



Ordnede forhold - opgaver i 2022

• Tjek af udenlandske virksomheder, der anmelder sig i RUT

• 48 fælles myndighedsaktioner (på landsplan)

• Ad hoc aktioner med SKTST og politi eller én af de andre 

myndigheder

• Intensivt tilsyn på meget store byggepladser (SDI)

• Fælles tidlig vejledningsindsats med SKTST

• Netværkssamarbejde med interessenter

• Andre landsdækkende og lokale aktiviteter – på BA fx også 

opsøgende kørsel uden for normal arbejdstid og villavejsbesøg 
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Hvornår kompetencepåbud?

▪ 3 situationer – ingen skøn, udtømmende regler!

1. Konstateres særlige komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer → se bekg. om 

kompetencepåbud §§ 21-41

2. Afgives 5 påbud eller flere (mangepåbud)k

3. Afgives påbud om undersøgelse af det psykiske eller kemiske arbejdsmiljø efter bekg. om 

kompetencepåbud §§ 43-44 (undersøgelsespåbud)

▪ Bygherre:

▪ Bekg. § 41: Bygherre skal gøre brug af den nødvendige sagkundskab, når Arbejdstilsynet 

giver påbud, der vedrører manglende eller væsentlige mangler ved skriftlig plan for 

sikkerhed og sundhed, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter.41: 

▪ Hjælp: IN-15-1, bilag 3 (obs.: i bilag 3 kaldes stadig rådgiver, selvom nu hedder kompetence)

▪ https://at.dk/om-os/interne-retningslinjer/at-interne-instrukser/in-15-bygherrer-udbydere-mv/in-15-1/



Tak for ordet !

Ring eller skriv

Arbejdstilsynets Call Center

- eller til mig

Lene Teilberg: ltr@at.dk/ 72209551
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