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Elementer i spil

Godt arbejdsmiljø på bygge- og 
anlægspladsen

Kontrak-
ter
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miljølov-
givning



Lovgrundlaget

Bygherre
Nr. 117

Entreprenør
Nr. 2107

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Program
Kl. 9.00 Velkomst Katrine Wied Christensen, 

kontorchef i Arbejdstilsynet.

Kl. 9.10 Introduktion til dagens møde Moderator Signe Mehlsen, Konsulent 
i Videntjenesten om arbejdsmiljø for 
bygherrer og rådgivere.

Kl. 9.15 Projekterendes 
arbejdsmiljøansvar og 
Arbejdstilsynets indsats

Kell Guldager Petersen, 
Chefkonsulent i Arbejdstilsynet.

Kl. 9.30 Indblik i hvordan AB18/ABR18 
understøtter samarbejde om 
arbejdsmiljø under 
projekteringen, herunder 
projekteringslederens rolle

Bo Schmidt Pedersen, Partner og 
Advokat (L) hos Kammeradvokaten.

Kl. 9.50 Spørgsmål fra chatten.



Program

Kl. 10.00 Kort pause.

Kl. 10.05 Forebyggelse af 
arbejdsmiljøproblemer under 
projekteringen og mulighed for 
hjælp

Signe Mehlsen, Konsulent i 
Videntjenesten om 
arbejdsmiljø for bygherrer og 
rådgivere.

Kl. 10.25 Præsentation af cases baseret på 
Arbejdstilsynets reaktioner til 
projekterende med mulighed for 
spørgsmål og input fra deltagerne

Jan Nygaard Hansen, 
selvstændig 
arbejdsmiljørådgiver.

Kl. 10.55 Afrunding Katrine Wied Christensen, 
kontorchef i Arbejdstilsynet.

Kl. 11.00 Tak for i dag



Praktiske oplysninger

• Chatten
– Mulighed for spørgsmål mellem oplæg
– Input til cases
– Skriv navn før din kommentar

• Efterfølgende spørgsmål til at@at.dk med Titel: Spørgsmål til 
afholdt webinar om projekterendes pligter 

• Fremsendes efter mødet: 
– Optagelse 
– Svar på udvalgte spørgsmål
– Præsentation
– Casebeskrivelse
– Kontakt til Videntjenesten



Projekterendes pligter og  
Arbejdstilsynets indsats

24. marts 2022

Om reglerne på BA-området
Rådgiveres og projekterendes 
pligter
Om reglerne ved projektering
Arbejdstilsynets indsats
Eksempel på påbud



Særlige regler på bygge- og anlægsområdet fra 
byggepladsdirektivet

• Bekendtgørelse om bygherrens pligter
• Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter
• Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Byggepladsdirektivet – nr. 92/57/EØF 24. juni 1992



Rådgivere er omfattet regler, der gælder projekterende og omvendt

Bygherrerådgivere skal: 

• Rådgive om bygherrens pligter efter arbejdsmiljølovgivningen fx 
om

o forundersøgelser fx jordforurening og asbest.

o udpegning af koordinator, planlægning, koordinering, 
udarbejdelse af PSS m.v.

Rådgivernes pligter



• Projekter skal være arbejdsmiljømæssigt bygbare.
• Projekter skal udformes efter forebyggelsesprincipperne i 

reglerne:
- Ved arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg i forhold 

til de arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter 
hinanden.

- Set i relation til den periode, som skal afsættes til udførelsen 
af de forskellige arbejdsfaser.

• Projekter skal angive fordeling af arbejdsfaser, så de kan 
gennemføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.                          

Projekterendes pligter – arbejdsmiljømæssig 
bygbarhed



• Reglerne gælder alle der projekterer bygge- og anlægsarbejde 
– fx også totalentreprenører.

• Reglerne gælder ved projektering, der skal udgøre grundlag 
for bygge- og anlægsopgaver.

• Projektering er beslutninger, tegninger og beskrivelser mv., 
med betydning for arbejdsmiljø - ved udførelse og 
vedligeholdelse.

• Projekterende, der får projekteret hos andre, har ansvaret for 
det samlede projekt

• Samarbejdet med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P) skal 
ske fra starten af projekteringen.

Ansvaret for projektmaterialet 
til bygge- og anlægsarbejde



• Der skal kunne anvendes egnede 
tekniske hjælpemidler ved tunge 
byggematerialer.

• Substitution af farlig kemi skal overvejes 
– fx ved angivelse af funktions- og 
udfaldskrav. 

• Særlige risici og forhold ved udførelse 
og vedligeholdelse skal angives – se 
bilag 1 i bekendtgørelsen.

• Arbejdsmiljøloven regulerer ikke udbud 
af bygge- og anlægsopgaver.

Andre væsentlige regler og budskaber



Arbejdstilsynets indsats ved bygge- og 
anlægsarbejde
• Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn (HOT) med 

dialogmøder.
• Tilsyn store infrastruktur- og byggeprojekter (SDI).
• Tilsyn social dumping (SD).
• Indsatser. 
• Tilsyn med enkeltvirksomheder – hjemmeadressen.
• Klager.
• Undersøgelse af ulykker.



Projektgrundlaget kontrolleres:
• Ved arbejdsmiljøproblemer - fx snævre forhold, manglende mulighed 

for at anvende tekniske hjælpemidler eller brug af farlig kemi.
• Overtrædes reglerne - påbud eller strakspåbud, så projektet ændres.
• Kan de fysisk forhold ikke ændres - afgørelse uden handlepligt (AUH)

Helhedsorienteret 
bygge- og anlægstilsyn 

• Hele byggepladsen –
virksomhedernes arbejde 

• Ansvar for fællesområder 
• Bygherrens ansvar og 

projektgrundlaget



Eksempel på 
afgørelse til 
projekterende 

Montage af 
installationer til 
præfabrikeret vådrum 
• Afstand til 

betonelement 35 
cm.

• Afstand til 
montagesteder 80 
cm.



ARBEJDSMILJØ OG AB-SYSTEMET



AB18-GUIDEN
• Vi har udarbejdet en App med 

de nye AB-regler…

• www.ab18-guiden.dk

• IOS: 
https://itunes.apple.com/gb/a
pp/ab18-
guiden/id1452199697?mt=8
&ign-mpt=uo%3D2

• Android: 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=dk.kammera
dvokaten.absystem



ARBEJDSMILJØ OG DET NYE 
AB-SYSTEM

24. marts 2022



AB-SYSTEMET
• Er et aftalebaseret kontraktsæt

• Kræver aftale mellem parterne

• Kan ikke fravige præceptiv 
lovgivning/regulering
– F.eks. gælder regulering af 

arbejdsmiljø ”ved siden” af AB 
systemet

24. marts 2022



NYT AB-SYSTEM

• ABR18 omtaler ikke arbejdsmiljø
– Men i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning omtales arbejdsmiljø flere gange

• Pkt. 1.1: Idéoplægget skal indeholde bygherrens eventuelle særlige krav til arbejdsmiljø 
under udførelse og drift.

• Pkt. 1.2.1: Rådgiveren informerer bygherren om dennes pligter i relation til 
arbejdsmiljølovgivningen, herunder krav om arbejdsmiljøkoordinatorer for henholdsvis 
projektering og udførelse. + Af byggeprogrammet skal fremgå, om der er særlige krav til 
arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering under projektering, udførelse og drift.

• Pkt. 1.2.8: Bygherren skal tage stilling til evt. overdragelse af bygherrens opgaver, jf. 
arbejdsmiljølovgivningen, herunder varetagelse af arbejdsmiljøkoordinering under 
henholdsvis projektering og udførelse.

• Pkt. 2.1.1: Projekteringslederen samordner rådgivernes ydelser, jf. arbejdsmiljølovgivningen 
og Projekteringslederen sikrer, at arbejdsmiljøkoordinatoren informeres om konstruktions- og 
installationsvalg, materialevalg, byggepladsplan, særligt farligt arbejde, tekniske 
hjælpemidler i byggefasen, afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger mv.

• Pkt. 2.1.8: Med mindre andet er aftalt, varetager bygherren arbejdsmiljøkoordinering i 
projekteringsfasen og udarbejder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed samt journal. 

• Pkt 3: Rådgiveren skal varetage sine forpligtelser som projekterende, jf. 
arbejdsmiljølovgivningen, og inden for eget ansvarsområde bidrage til udarbejdelse af 
grundlag for plan for sikkerhed og sundhed samt journal.

• Pkt. 7.1.1: Byggelederen bistår arbejdsmiljøkoordinatoren med færdiggørelse og opdatering 
af plan for sikkerhed og sundhed. Byggelederen sikrer, at arbejdsmiljøkoordinering finder 
sted under udførelsen.

• Pkt. 7.1.8: Medmindre andet er aftalt varetager bygherren arbejdsmiljøkoordinering i 
udførelsesfasen.



NYT AB-SYSTEM
• Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 

fortsat:
– Tilvalgsydelser - Arbejdsmiljø: 

• Hvis bygherren ønsker én eller flere af 
nedennævnte ydelser 9.34 – 9.35 indeholdt, 
forudsættes det, at ydelsen klart er fastlagt i 
aftalen. Såfremt parterne ikke har aftalt omfanget 
af ydelsen nærmere, er det rådgiveren, som 
fastlægger ydelsernes omfang.

• 9.34 Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
• Rådgiveren kan påtage sig at 

varetage bygherrens pligter til 
arbejdsmiljøkoordinering i 
projekteringsfaserne.

• 9.35 Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen
• Rådgiveren kan påtage sig at 

varetage bygherrens pligter til 
arbejdsmiljøkoordinering under 
udførelsen.

24. marts 2022



NYT AB-SYSTEM
• Projekteringslederens rolle i det 

nye AB system er ”præciseret”
– Og har f.eks. også fået et ”kapitel” i 

ydelsesbeskrivelsen

• Ved delt rådgivning skal bygherre 
udpege en projekteringsleder
– Delt rådgivning f.eks. hvis der er 

entreprenørprojektering



NYT AB-SYSTEM
• Arbejdsmiljø nævnt ét sted i AB18

– AB18 § 13, stk. 1 – E’s arbejdsplan skal ”tage højde for 
parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne”

• Arbejdsmiljø omtales 7 gange i betænkningen…
– BH’s hovedtidsplan skal udarbejdes, så den ”reelt” gør 

det muligt at overholde arbejdsmiljøreglerne
– Omkring indhold på byggemøder
– Information om anvendelse af UE’ere
– CSR – arbejdsmiljø del heraf og kan begrunde 

ophævelse mv.

• Er det så ikke relevant i aftaleforholdet mellem 
bygherre/entreprenør og entreprenør/underentreprenør?
– AB regulerer konsekvenserne (tid/økonomi) af 

manglende overholdelse af arbejdsmiljøreglerne

24. marts 2022



NYT AB-SYSTEM

• Konfliktløsning (i alle AB-
dokumenterne)
– Løsningstrappen

– Mediation/mægling

– Hurtig afgørelse



SPØRGSMÅL?



BO SCHMIDT PEDERSEN
ADVOKAT / PARTNER

Bo Schmidt Pedersen er partner i vores entrepriseteam og rådgiver inden for entreprise-
og udbudsretten.

Bo rådgiver om alle aspekter inden for entrepriseretten fra ”vugge til grav”. Bo har stor 
erfaring med rådgivning om udbudsstrategier, tilrettelæggelse af udbudsprocesser, 
løbende rådgivning under projektering og udførelse samt håndtering af tvister.

Bo er endvidere uddannet mediator og har undervist i faget Byggeret på 
kandidatuddannelsen ved Københavns Universitet siden 2002.

Bo har skrevet en række artikler i juridiske tidsskrifter om entrepriseret og har en MSc in 
Construction and Dispute Resolution fra King’s College i London.

M +45 25 43 03 23

@ BOP@KAMMERADVOKATEN.DK

L KØBENHAVN

Kammeradvokaten / 
Poul Schmith

Plesner

Bang & Regnarsen

Adv.fa. Carl-Johan
Howitz

Cand.jur., Københavns 
Universitet

2005 -

2000 - 2005

1998- 2000

1995-1998

1995



Poul Schmith har indgået aftale med VISDA, som omfatter billederne i denne præsentation.

Præsentationen og de heri indeholdte billeder er udelukkende til intern brug for modtageren og må ikke viderespredes.

TAK FOR I DAG

24. marts 2022



Spørgsmål fra chatten



Byggeriets arbejdsmiljøbus
Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere



Hvad laver Videntjenesten?

Finansieret af:

Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 
projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører



Arbejdsmiljøindsatsen under projekteringen



Råd til den gode proces

- Udpeg fagleder for arbejdsmiljø, bek. 110
- Inddrag arbejdsmiljøkoordinator (P)
- Efterspørg bygherrens arbejdsmiljøpolitik / særlige 

ønsker
- Afhold arbejdsmiljø-workshop – eller fokus på 

projekteringsmøde(r)
- Overblik: Hvilket niveau projekteres til, og af hvem?



Råd til den gode proces

- Inddrag byggeleder /udførelsesviden
- Anbefaling: Dokumentation af 

arbejdsmiljøindsatsen, fx 
arbejdsmiljølog

- Udbudsdokumenter: Aftal hvem    
der skriver hvad og hvor?

- Afsæt tid til evaluering af indsatsen + 
besøg pladsen



Hvad?

Hvordan?

Arbejdsprocesser

Arbejdsmiljø

Kortlægning



Kortlægning
• Viden:

– Bygherren/driftsfolk
– Forundersøgelser
– Besigtigelse / google maps
– Tidligere erfaringer (alle)

• Branchens informationsmaterialer
– www.bfa-ba.dk
– www.at.dk
– Bilag 1 i bek. 110

• Værktøjer (www.byggeproces.dk)
– NCC – Billedbank
– Niras – Kortlægningsskemaer
– Vejdirektoratet – Paradigme for indledende 

kortlægning
– DTU m.fl. – Arbejdsmiljølog til projektering



Kortlægning

• Projektets karakter
• Opmærksomhedspunkter fra aktindsigt

– Ulykkesrisici, fx sammen- eller nedstyrtning
– Pladsforhold – omgivelser, indendørs, teknikskakte
– Manuel håndtering? Nej -> Egnet teknisk hjælpemiddel?
– Kemi -> Substitution?
– Miljøfremmede stoffer -> Saneringsmetoder
– Flere om stillads? Ja -> Behov

• Hvor er håndværkeren? (3D)



Forebyggelse

• Værktøjer: 
– Sparring med arbejdsmiljøkoordinator (P) + Videntjenestens hotline
– Energinet – Arbejdsmiljøhandlingsplan
– Københavns Kommune – Logbog til registrering af relevante 

beslutninger for PSS og journal



Eksempler
Arkitektoniske valg Tekniske valg Organisatoriske valg

• Håndtering af 
bygningsdele
• Store speciallavede 

vinduespartier
• Design/placering af 

ovenlysvinduer
• Facadeelementer

• Adgangsveje og 
pladsforhold ved 
servicekrævende 
installationer 

• Særlige udformninger 
af bygningen

• Plads til og i 
teknikskakte

• Præfab badekabiner
• Omfang af sanering 

af fx asbest ved 
renovering, hvis kun 
en delvis sanering 
udføres

• At en bro skal bygges 
over en motorvej 

• Placering af 
brønddæksler i vejen

• Stillads
• Entrepriseform
• Leverandørprojekte-

ring, fx ventilations-
anlæg

• Grænseflader
• Tidsplan

Arbejdsprocesser, hvor man ikke kan bruge gængse arbejdsmetoder



Formidling

Projektering/ 
planlægning

UdførelseDrift

Indtænke
arbejdsmiljø-
hensyn

Journal

Plan for 
sikkerhed og 
sundhed

Input til APV’er

Arbejds-
beskrivelser og 
tegningerListe

Kan det driftes, 
kan det bygges!



Formidling
• Angive særlige risici og andre særlige forhold
• I nogle tilfælde beskrive løsning, også biydelser – MEN skal 

kunne redegøre for overvejelser om arbejdsmiljømæssig 
forsvarlig løsning

• Ved byggematerialer, hvor brugsanvisning kan følges, behøver 
man som udgangspunkt ikke beskrive så meget. 

• Bruge afsnit i arbejdsbeskrivelser – IKKE blot henvisning til PSS

• Entydigt udbud

• Input til arbejdsmiljøkoordinator (P) ift. PSS og journal



Hjælp til roller og ansvar

Få vores nyhedsbrev

www.byggeproces.dk



- 4/4 Styrk dine processer i projekteringen, Aarhus
- 20/4  Casebeskrivelse af projekterendes og rådgiveres ansvar for arbejdsmiljø 

(online)
- 3/5 Safety First-projektet, Lyngby

- 5/5 Safety First-projektet, Jylland

- 12/5 Projekteringslederens fokus på arbejdsmiljø (online)

- https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/ - Tilmeld nyhedsbrev på 
www.byggeproces.dk

- 1:1 vejledning
- Præsentation i virksomhed + dialog om behov
- Hotline ift. ansvar og konkrete arbejdsmiljøproblemer
- Kontakt: 4080 1400 eller videntjeneste@bam-bus.dk

Tilbud til rådgivere og projekterende



Find os på sociale medier
Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://www.linkedin.com/showcase/videntjeneste/
Arbejdsmiljøkoordinering - https://www.linkedin.com/groups/4949241/

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere - https://www.facebook.com/videntjeneste

Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://twitter.com/Videntjenesten

Tilmelding til vores nyhedsbrev på www.byggeproces.dk



Film med projekteringsledere



VIDENTJENESTENS AKTINDSIGT
- EKSEMPLER PÅ HVAD ARBEJDSTILSYNET REAGERER PÅ

Jan Nygaard Hansen



Lancering af casebeskrivelse

https://byggeproces.dk/category/vaerktoejer/



Overblik over aktindsigt

Aktør med projekteringsansvar Antal reaktioner

Entreprenører fx totalentreprenører 42 (40%)

Arkitekter 27 (26%)

Ingeniører 14 (13%)

Andre rådgivere fx totalrådgivere 17 (16%)

Bygherrer 4 (4%)

Periode Antal reaktioner Afgørelser fra 
Arbejdsmiljøklagenævnet

2013 – december 2021 105 4



Overblik over aktindsigt

De mest anvendte paragraffer.

Bekendtgørelse 110 Antal

§ 4. Stk. 3. En projekterende, der lader dele af et projekt 
projektere hos andre, skal sørge for, at
det samlede projekt opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

12

§ 6. Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med 
sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i 
arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med 
projektets gennemførelse og det gennemførte projekts 
vedligeholdelse.

67

§ 7. Den projekterende skal med sine angivelser i projektet sørge 
for, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindelse med 
håndtering af byrder under projektets gennemførelse og det 
gennemførte projekts vedligeholdelse, hvis en manuel håndtering 
af byrderne indebærer fare for sikkerhed og sundhed.

12



Hvilket
arbejdsmiljøproblem
ser I på billedet?

Case nr. 1: 



Arbejdsmiljøproblem: 
• Risiko for sammenstyrtning af 6 meter høj væg.

Umiddelbar årsag: 
• Mangelfuld afstivning af væggen. 

Grundlæggende årsag: 
• Manglende angivelser i projektmaterialet.

Case nr. 1: 



Manglende angivelser i projektmaterialet ved
opmuring med porebetonblokke.

I en totalentreprise har en projekterende virksomhed ikke i 
projektangivelserne sikret, at vægge opmuret i porebetonblokke er 
forsvarlig afstivet, indtil bygningen har sin endelige stabilitet. Der 
er kun henvist til leverandørens anvisninger, som ikke var 
dækkende for det konkrete byggeri.

Case nr. 1: 



• Totalentreprenøren skal som hovedansvarlig for projekteringen sikre, at 
arbejdet med opmuring med porebetonblokke kan udføres 
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og får derfor et strakspåbud, da der 
ikke er angivet tilstrækkelige anvisninger for midlertidig afstivning af 6 
m høje lejlighedsskel.

• Totalentreprenøren har ikke anket afgørelsen til 
Arbejdsmiljøklagenævnet.

Manglende angivelser i projektmaterialet ved opmuring med porebetonblokke.

Case nr. 1: 



• Den projekterende virksomhed får et strakspåbud, om at der skal er 
angives tilstrækkelige anvisninger for midlertidig afstivning af 6 m høje 
lejlighedsskel, og ikke forudsættes, at entreprenøren selv skal være 
bekendt med de generelle love, normer m.m., der har relevans for deres 
arbejde. 

• Den projekterende virksomhed har anket afgørelsen til 
Arbejdsmiljøklagenævnet.

Manglende angivelser i projektmaterialet ved opmuring med porebetonblokke.

Case nr. 1: 



Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen fordi: 

• Den projekterende virksomhed havde henvist til en anvisning fra 
leverandøren, der ikke var fyldestgørende for det arbejde, der skulle 
udføres.

• Det projekterende firma burde derfor have foretaget en 
dimensionering af væggenes afstivning, så de kan stå sikkert, indtil 
huset er stabilt.

Manglende angivelser i projektmaterialet ved opmuring med porebetonblokke.

Case nr. 1: 



Udfordringer og opmærksomhedspunkter

- Projekteringsansvar
- Henvisninger til leverandøranvisninger
- Samarbejdet i projekteringsfasen
- Kortlægning og identificering af arbejdsmiljøudfordringer
- Professionsansvar og arbejdsmiljøansvarlighed

Manglende angivelser i projektmaterialet ved opmuring med porebetonblokke.

Case nr. 1: 



Refleksion

Hvis/når du henviser til en leverandøranvisning i 
arbejdsbeskrivelsen, overvejer eller undersøger du så, om den 
er dækkende for den konkrete opgave? 

1) Ja.
2) Nej.
3) Jeg læser den sjældent.

Manglende angivelser i projektmaterialet ved opmuring med porebetonblokke.



Angivelserne i projektmaterialet sikrer ikke 
substitution.

En projekterende virksomhed har foreskrevet anvendelse af bly til 
stråledæmpning ved projektering af røntgenrum. Valget er 
foretaget i forlængelse af en proces, hvor bygherrens fysiker har 
fastlagt kravene til afskærmningen. Det har været muligt, at vælge 
et mindre farligt produkt.

Case nr. 2: 



• Den projekterende virksomhed fik en afgørelse uden handlepligt, fordi
den ikke havde sikret at bly, substitueres til et mindre farligt produkt. 
Virksomheden havde rådgivet bygherren til at anvende bly, selvom der 
findes alternative produkter, som kan anvendes til samme formål.

• Virksomheden begrundede valget med, at bygherren havde lagt sig fast 
på vægge med bly efter, at bygherrens fysiker havde gennemgået og 
fastlagt kravene til afskærmning. Desuden ville anvendelse af 
bariumsulfatplader i stedet for blyholdige plader, betyde en reduktion af 
rumarealerne, hvilket ikke er foreneligt med bygherrens areal- og 
manøvrekrav (mobilt røntgenudstyr).

• Virksomheden har anket afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Angivelserne i projektmaterialet sikrer ikke substitution.

Case nr. 2: 



Angivelserne i projektmaterialet sikrer ikke substitution.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen fordi:

• Selvom det omtalte notat blev udarbejdet i loyalitet over for bygherrens 
valg, ændrer det ikke ved, at virksomheden som projekterende uden 
forbehold har foreskrevet og forudsat anvendelse af bly i projektet.

• Virksomheden har ved afgørelsen overtrådt arbejdsmiljølovgivningens 
regler om at sikre med sine angivelser i projektet vedrørende røntgenrum, 
at arbejdsmiljøloven overholdes, således, at farlige stoffer og materialer, 
herunder bly, substitueres til ikke farlige, eller mindre farlige produkter.

Case nr. 2: 



Udfordringer og opmærksomhedspunkter

- Projekteringsansvaret
- Substitution
- Arbejdsmiljøvurdering 
- Samarbejdet i projekteringsfasen
- Kortlægning og identificering af arbejdsmiljøudfordringer
- Professionsansvar og arbejdsmiljøansvarlighed

Angivelserne i projektmaterialet sikrer ikke substitution.

Case nr. 2: 



Refleksion

Synes du, at du har tilstrækkelig viden til at træffe en 
beslutning i en tilsvarende situation?

1) Ja.
2) Nej.
3) Ved ikke, men vil sandsynligvis følge bygherrens indstilling.

Angivelserne i projektmaterialet sikrer ikke substitution.



Hvilket arbejdsmiljøproblem kan der være
forbundet med udskiftning af vinduer?

Case nr. 3: 



Arbejdsmiljøproblem: 
• De beskæftigede kommer i kontakt med PCB-holdigt støv, fordi

udskæring af fuger blev foretaget på samme stilladsniveau, tæt 
på hvor færdslen ind i de enkelte lejligheder foregik.

Umiddelbar årsag: 
• Anvendelse af hurtigtgående værktøj og ingen

sikkerhedsafstand mellem arbejdsstedet og andre
beskæftigede. 

Grundlæggende årsag: 
• Fejlagtige angivelser i projektmaterialet.

Case nr. 3: 



Fejlagtig angivelse i projektmaterialet.

Den projekterende virksomhed har ikke sikret, at fjernelse af fuger 
indeholdende PCB og klorerede paraffiner kan udføres sikkerheds-
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Case nr. 3: 



• Den projekterende virksomhed får et strakspåbud om med sine 
angivelser i projektet at sikre, at arbejdet i forbindelse med udskiftning 
af døre og vinduer med PCB fuger, kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

• Det var i projektmaterialet angivet, at fugerne skæres fri med 
bajonetsav (hurtiggående værktøj) og at der ingen krav er til 
respektstafstand. Det var ikke muligt at montere udsugning på den 
valgte bajonetsav, men entreprenøren foretog udsugning via støvsuger 
stående under skæring af fugerne.

• Virksomheden har anket afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Fejlagtig angivelse i projektmaterialet

Case nr. 3: 



Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen fordi:

• Arbejdsinstruksen har angivet, at der ingen krav er til respektafstanden ved 
fjernelse af PCB-holdige fuger. Der er således anvist en metode, der 
betyder, at arbejdet ikke udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt.

• Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse med 
strakspåbud, om at den projekterende med sine angivelser i projektet 
påbydes at sikre, at arbejdet i forbindelse med udskiftning af døre og 
vinduer med PCB-fuger kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt på byggepladsen.

Fejlagtig angivelse i projektmaterialet

Case nr. 3: 



Udfordringer og opmærksomhedspunkter

- Projekteringsansvaret
- Arbejdsmiljøvurdering 
- Samarbejdet i projekteringsfasen
- Kortlægning og identificering af arbejdsmiljøudfordringer
- Professionsansvar og arbejdsmiljøansvarlighed

Angivelserne i projektmaterialet sikrer ikke substitution.

Case nr. 3: 



Refleksion

Fejlagtig angivelse i projektmaterialet

Hvad ville du – som projekterende – have valgt at angive i en 
lignende situation? 

1) Det samme.
2) Undladt at angive noget.
3) Beskrevet de arbejdsmiljøregler, som entreprenøren skal 

planlægge efter.




