Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet i Danmark er en statslig myndighed,
der bl.a. fører tilsyn med bygge- og anlægspladser.
På danske byggepladser gælder de danske arbejdsmiljøbestemmelser med tilhørende vejledninger.
Arbejdstilsynet er delt op i fire Tilsynscentre med et
hovedkontor i København.
Tilsynscentrene er bl.a. bemandet med specialister, der
har branchekendskab, herunder også tilsynsførende,
der er specialister på bygge- og anlægsområdet.

Reaktion
Arbejdstilsynets inspektører vil ved besøg/inspektion
på din byggeplads kontrollere om dit arbejde udføres
efter de danske bestemmelser.
Hvis de finder forhold, der ikke lever op til de danske
bestemmelser, har de følgende muligheder:
Vejledning: Give gode råd og vejledning om hvordan
dit arbejde kan udføres efter de danske bestemmelser.
Påbud: Påbyde at ulovlige forhold ændres til lovlige,
inden for en nærmere angiven tidsfrist.

Hvis du ønsker information om de danske bestemmelser på byggepladser kan du finde informationen på
www.at.dk

Forbud: Standse arbejdet hvor der er overhængende
betydelig fare for dit eller andres liv og helbred.

Hvis du ringer til Arbejdstilsynet kan du ikke forvente at
vi taler polsk. Du skal derfor henvende dig på engelsk.

Indstilling til retslig tiltale: Indstille at Politiet rejser en
straffesag, fordi du udfører arbejdet groft uforsvarligt.
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Tegngivning ved kranarbejde
Personlige værnemidler
Uddannelse

Tagarbejde
Stillads opsat til tagarbejde.

Hvor der er nedstyrtningsfare ind i bygningen, fx
ved oplægning af åse, tagkassetter, trapezplader og
træbetonplader skal der ophænges sikkerhedsnet
eller anden sikkerhedsforanstaltning ved faldhøjde
over 2 meter.

Taghældning under 150

Max. 0,5 meter

Min. 1,0 meter

Højere end 3,5 meter

1,0 m.

Min. 2,0 m.
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Arbejdet skal altid sikres med rækværk eller stillads,
hvis faldhøjden overstiger 3,5 meter.
HUSK huller skal altid overdækkes.

Tæt
afdækning

1,0 m.

Højere end 2,0 meter

Taghældning 150

Højere end 5,0 meter

Arbejde på hældende tage kan sikres ved stillads
med rækværk eller ved tagskærm.

Ved oplægning af tagbeklædning skal der ophænges sikkerhedsnet og anvendes gangbroer hvor lægteafstanden – fra kant til kant – overstiger 46 cm.

Hvor arbejdet skal foregå nærmere gavlen end 2
meter, skal der opsættes gavlrækværk.
Materialer skal fordeles på tagfladen.

