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NOTAT 
 
 

Sagsnavn:  
Sag nr.:  
Emne: Overdragelse af arbejdsmiljøkoordinering  

 

  Nr.:  
 Dato:  
 Rev.:-  

 
 

Overdragelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen til arbejdsmiljøkoordinering i 
udførelsen  

(jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. BEK nr. 117 af 05/02/2013) 
 
 
Mellem undertegnede bygherre:  
 
”Bygherre” 
 
Og  
 
Arbejdsmiljøkoordinator P 
Navn 
Firma 
Adresse 
CVR:  
 
Til undertegnede: 
  
Arbejdsmiljøkoordinator B 
Navn 
Firma 
Adresse 
CVR:  
 
Der truffet aftale om, at sidstnævnte overtager koordineringen af arbejdsmiljøet i udførelsen 
vedrørende:……………………………………………….. 

 

EKJ Rådgivende Ingeniører as 

Ansvarlig for koordinering af arbejdsmiljø i projekteringen 

Init:  Dato:  Underskrift: 

 

Ansvarlig for koordinering af arbejdsmiljø i udførelsen 

Init:  Dato:  Underskrift: 

Godkendelse: 

Bygherre: 

Init:  Dato:  Underskrift: 

 
 

 
Overdragelsesmøde er afholdt d.  
Deltagere: ………………………… 
Arbejdsmiljø journal og PSS-bilag i åbne filer er eftersendt til ……………………………. 
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På mødet blev følgende gennemgået:  

• Metode for koordinering i projekteringsfasen, hvor fokus er lagt på forebyggelsesprincipperne for 
arbejdsmiljørisici i udførelse. Herunder integrering og metode anvisning for håndtering af de 
kortlagte arbejdsmiljømæssige risici i bland andet arbejdsbeskrivelser, tidsplan og PSS- 
paradigme. 
 

• Gennemgang af paradigme for PSS og principperne for funktionaliteten, gennemsigtighed og 
synlighed for de tilhørende bilag. Blandt andet ved at indarbejde lovpligtige arbejdsmiljøforhold i 
gældende byggepladsplan og tidsplan således at man anvender de samme dokumenter.  

 

• Gennemgang af fokusområder for Særligt Farligt Arbejde og arbejde med Særlige Forhold. 
 

• Inspiration til samarbejde og integrering af arbejdsmiljø i den daglige byggestyring med 
byggeledelsen og håndværkerne på byggepladsen. Gennem fokus på håndtering af det 
aktuelle/faktuelle arbejdsmiljø, ved et regelmæssigt/dagligt tilsyn på pladsen og ved afholdelse af 
gående arbejdsmiljømøde/rundering. Efterfølgende ved sikring af den overordnet 
arbejdsmiljøkoordinering, ved en integrering af arbejdsmiljø på byggemøderne, således at 
risikoen for uhensigtsmæssig og utilsigtet planlægning minimeres. 
 

På mødet blev følgende aftaler om opfølgning indgået: 
 

Dato Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

    

    

    

 


