
2.1 Bilag 1 Byggeriets arbejdsmiljøsorganisation 21092014 

 Side 1 

Byggeriets organisation 

Nr. Aktører Fag Ansvarsområde Navn og adresse, RUT / 
CVR nr. 

Telefoner og E-
mail 

Kontaktperson (er) på 
byggepladsen (tilmeldt el. 
gennemført udd.) 

1 Bygherre  Bekendtgørelse om bygherrens 
pligter: 
1)Udpeger 
arbejdsmiljøkoordinator P og B 
2) PSS 
3) Udarbejde journal 
4) Afgrænsning af 
sikkerhedsforanstaltninger 
5)Anmelde byggepladsen  
6) Aftaler osv. 

Navn: 
Adresse: 
RUT / CVR nr.: 

Telefon: 
Mobil: 
E-mail: 
 
 

 

 

2 Arbejdsmiljøkoordinator P  Sikkerhedsmøder, runderinger, 
afgrænsning, PSS, journal 

   

3 Arbejdsmiljøkoordinator B      

4 Byggeledelse      

5 Tilsyn      

6 Projekterende      

7 Bygherrerådgiver      

       Udd. Tilm. 

8 Totalentreprenør     AL: 
AR: 

 
 

 
 

9 Hoved entreprenør     AL: 
AR: 

 
 

 
 

10 Fagentreprenør 1     AL: 
AR: 

 
 

 
 

11 Fagentreprenør 2     AL: 
AR: 

 
 

 
 

12 Fagentreprenør 3     AL: 
AR: 

 
 

 
 

13 Fagentreprenør 4     AL: 
AR: 

 
 

 
 

14 Fagentreprenør 5     AL: 
AR: 

 
 

 
 

15 Osv.      

16       
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17 Andre fx rep. for 
beboerforening 

     

18 Andre fx rep. for 
arbejdsmiljøorganisationen i 
den færdige bygning 

     

       

 

Dato: (indsæt dato for udarbejdelse) 

Dato revision: (indsæt dato for revision) 

Ansvarlig udarbejdelse: (firmanavn og  –adresse, CVR nummer, navn på kontaktperson, telefonnumre og E-mail adresse) 

Ansvarlig revision: (firmanavn og  –adresse, CVR nummer, navn på kontaktperson, telefonnumre og E-mail adresse) 

 

Vejledning til Bilag 1 om bygherrens arbejdsmiljøorganisation: 

Det skal af Bilag 1 fremgå hvem der er ansvarlig for at: 

1. udarbejde plan for sikkerhed og sundhed (PSS), byggeriets oversigtstegning (er), tids- og bemandingsplan 

2. Koordinere sikkerhedsarbejdet overordnet og i fællesområder 

3. Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, fx fagentreprenører med ansvar for stilladser 

4. anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet 

Herudover: 

 angiv de ansvarlige i rubrikken med ansvarsområder 

 Angiv fagentreprenørenes arbejdsopgaver på pladsen, fx nedrivning, kloak, murer, vvs, el, tag m. flere 

 Angiv for alle udførende Arbejdsleder (AL) og arbejdsmiljørepræsentant (AR). Underentreprenørerne til fagentreprenører skal også anføres i byggepladsens 

arbejdsmiljørepræsentation  

 Udførende på byggepladsen med 5 mand eller derover i 14 arbejdsdage skal oprette en sikkerhedsgruppe på byggepladsen bestående af en arbejdsleder 

(AL) og denne arbejdsmiljørepræsentant (AR) 

 På byggepladser med to udførende der arbejder samtidigt skal bygherren udpege en arbejdsmiljøkoordinator for såvel projekterings- som udførelsesfase. 

Kravene til koordinators kvalifikationer stiger jo flere medarbejdere der er på byggepladsen. 


