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.

Påbud på byggepladsen
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Tagarbejde
Stigearbejde
Gravearbejde
Stilladsarbejde

Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk
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Værnemidler
Tegngivning ved kranarbejde
Uddannelse

Sikkerhed ved nedrivning
Plan for nedrivning
Inden nedrivningsarbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes en plan for arbejdets udførelse. Planen skal udarbejdes uanset om der er tale om delnedrivning i forbindelse
med renoveringsarbejde eller om totalnedrivning af en
bygning eller konstruktion,
Gennemgang af bygning
Bygningen skal gennemgås for asbest, svamp, duemøg,
isolering og andre materialer, der skal fjernes på særlig
vis, inden nedrivningen begynder.
Nedrivningsarbejdet
Nedrivningsarbejdet skal udføres i en rækkefølge, der sikrer de ansatte mod nedstyrtning og bygningen mod at
styrte sammen. Rækkefølgen, midlertidige sikkerhedsforanstaltninger og tidsforbrug skal fremgå af planen.
Ved selektiv nedrivning skal der som udgangspunkt vælges de samme sikkerhedsforanstaltninger som ved opførelsen. Materialet fra selektiv nedrivning skal kildesorteres,
hvis den totale affaldsmængde overstiger 10 tons.
Vælg altid arbejdsmetoder og maskiner der giver de mindste gener i forhold til risikoen for ulykker, ergonomiske
belastninger, støv, støj og vibrationer.
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Oprydning og affaldshåndtering er vigtige elementer i
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