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Generelt
Nisgaard + Christoffersen A/S
(N+C) vil have et sikkert og
sundt arbejdsmiljø for alle som
færdes på den enkelte byggeplads.
Det er derfor nødvendigt, at alle
på byggepladsen respekterer og
efterlever de arbejdsmiljøregler, der
gælder på en byggeplads. Det er samtidig en forudsætning for at samarbejde
med N+C.
Entreprenøren skal medvirke aktivt til
at skabe en sikker og sund arbejdsplads,
og er - for egne arbejder - ansvarlig for
at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og altid i henhold
til gældende lovgivning.
Entreprenøren er ansvarlig for sikring af,
at påbud og anvisninger fra Arbejdstilsynet
og andre myndigheder overholdes, samt
at alle påkrævede dokumenter vedrørende
arbejdsmiljø og sikkerhed er udarbejdet og
implementeret.
N+C varetager, hvis ikke andet fremgår,
pligten til at koordinere og afgrænse
arbejdsmiljøforanstaltningerne på byggepladsen.
Entreprenøren er ansvarlig for, at alle i
organisationen er bekendt med deres ansvar vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed,
og N+C forbeholder sig ret til at bortvise
entreprenørens medarbejdere fra byggepladsen, hvis medarbejderen tilsidesætter

gældende sikkerhedsregler eller på anden
måde optræder uforsvarligt. Entreprenøren
er forpligtet til at følge eventuelle påtaler
fra N+C vedrørende arbejdsmiljø.

Benyttes der udenlandsk arbejdskraft, skal
entreprenøren sikre sig at arbejdstilsynets
regler og øvrig lovgivning på området overholdes, herunder:

Entreprenøren er ansvarlig for at gøre opmærksom på forhold ved entreprisen, som
ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarlige.

•

Al sikkerhed på egne arbejder er indeholdt
i entreprisen, herunder alle nødvendige afspærringer, rækværker, personlige værnemidler m.v.
Finder N+C, at entreprenøren ikke efterlever eller opfylder forhold vedrørende sikkerhed, eller at dennes arbejde vedrørende
sikkerhed er utilstrækkeligt, vil N+C
foretage tilbagehold i acontobegæringer
efter N+C skøn, indtil forholdet er bragt i
orden og/eller lade arbejdet udføre for entreprenørens regning.
N+C forbeholder sig ret til at stoppe arbejdet, hvis gældende sikkerhedsregler ikke
overholders uden at der kan rejses økonomisk krav eller tidsfristforlængelse. Arbejdet kan fortsætte, så snart sikkerheden
igen er intakt.
Sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast
del af entreprisen, og vedvarende manglende opfyldelse af forhold vedrørende sikkerhed betragtes som en mangel ved entreprisen, hvilket vil medføre en reduktion i
entreprisesummen. Dette gælder både sikkerhedsarbejdet på pladsen og deltagelse i
sikkerhedsmøder m.m.

•

http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/brancheindgang-2008/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-oganlaegsbranchen/udenlandsk-arbejdskraft.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdsmiljoemner/
andre-emner/registret-for-udenlandske-tjenesteydere-rut.aspx

Sikkerhedsorganisation
Entreprenøren skal udpege en person, der
er ansvarlig for tilsyn med sikkerheds- og
sundhedsarbejdet for entreprenørens arbejder.
Beskæftiger entreprenøren 5 eller flere
medarbejdere på byggepladsen i mere end
14 dage, skal der etableres en sikkerhedsgruppe bestående af en arbejdsgiver og en
arbejdstagerrepræsentant. Sikkerhedsgruppens medlemmer skal være tilmeldt eller
have gennemgået den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse (tidligere § 9-kursus).
Lovpligtig opstartsmøde
vedr. arbejdsmiljø på byggepladsen
Entreprenøren deltager, inden opstart på
byggepladsen, i det lovpligtige opstartsmøde om arbejdsmiljø som arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til, samt instruerer
sine ansatte om indholdet i dette møde,
herunder aftaler vedrørende fællesområder.
Forinden opstartsmødet skal entreprenøren
have sat sig grundigt ind i Plan for Sikkerhed og Sundhed samt udarbejdet sagsrelateret APV.

Entreprenøren skal orientere arbejdsmiljøkoordinatoren, når/hvis de ønsker at benytte underentreprenører/-leverandører på
bygge-pladsen. Koordinatoren skal have
oplysninger om underentreprenørernes/leverandørens virksomhedsnavn, adresse,
telefonnummer og kontaktperson samt
omfanget af den entreprise, som den enkelte entreprenør skal udføre på byggepladsen, og hvor mange ansatte de
beskæftiger på byggepladsen. Disse skal
også informeres om arbejdsmiljøet på et
møde med arbejdsmiljøkoordinatoren.
Sikkerhedsmøder
Der afholdes sikkerhedsmøder hver 2. uge.
Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder, hvis behovet
herfor opstår.
Entreprenøren skal forinden hver sikkerhedsmøde have foretaget en
sikkerhedsrundering i fællesområder samt i de arbejdsområder hvor entreprenøren har aktiviteter i.
Dokumentation for denne
rundering skal afleveres
på sikkerhedsmødet.
Dokumentationen skal
som minimum indeholde
udfyldt N+C runderingsskema eller tilsvarende.
Entreprenørens arbejdsgiverrepræsentant samt en
eventuel sikkerhedsrepræsentant skal deltage i sikkerhedsmøderne.

Brug
værnemidler
Nøglen
til din
personlige
sikkerhed
Der findes ingen brugbare
undskyldninger for ikke at bruge
de lovpligtige værnemidler!
Mød aldrig op på en byggeplads uden de
påbudte værnemidler, som hjelm, sikkerhedssko o.l.

Opstart aldrig noget arbejde før du har
sikret dig at du har de nødvendige værnemidler. Hvis du mangler, rekvireres disse
hos din arbejdsleder inden opstart.
Nisgaard + Christoffersen A/S tolererer
ikke, at man tager chancer eller har en ligegyldig holdning til brugen af de lovpligtige
værnemidler.

Hvis arbejdslederen vurderer, at der er
behov for at have hjelmpåbud på en byggeplads, gælder dette for ALLE, også selvom
nogle synes, at det ikke er nødvendigt for
dem.

Brud på reglerne, betragtes som en alvorlig
misligholdelse af den indgåede kontrakt,
og vil i første omgang medføre en mundtlig
advarsel og hvis dette ikke tages til efterretning, bortvisning fra byggepladsen.

Plan for Sikkerhed og Sundhed
I henhold til den gældende arbejdsmiljølovgivning vil bygherres koordinator udarbejde
og vedligeholde en Plan for Sikkerhed og
Sundhed (PSS).
Gældende Plan for Sikkerhed og Sundhed
vil altid være tilgængelig på byggepladsen
og kan på opfordring fremsendes til entreprenøren digitalt.

Entreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger samt
at instruere sine medarbejdere i brugen af
farlige stoffer og materialer.

Entreprenøren er ansvarlig for at orientere
sine medarbejdere om indholdet i PSS’en.
Entreprenøren skal kunne dokumentere
dette over for N+C.

Arbejdsprocesvurderinger (APV)
Forinden arbejdet opstartes, skal entreprenøren foretage en risikovurdering samt
udføre arbejdsprocesvurderinger for egne
arbejder. Den skriftlige APV skal forefindes
på byggepladsen, og N+C’s byggeledelse
skal på forlangende have adgang til disse.

Arbejdspladsbrugsanvisninger
For farlige stoffer og materialer, som entreprenøren anvender/medbringer på
byggepladsen, skal der – ud over en leverandørbrugsanvisninger – også foreligge
en arbejdspladsbrugsanvisning.
Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes for den konkrete entreprise og til
den konkrete byggeplads.

Arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes på pladsen, og N+C’s byggeledelse
skal på forlang-ende have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne.

Arbejdsprocedurer udarbejdes på baggrund
af risikovurderingen og skal beskrive formål
med arbejdsproceduren, definitioner, ansvar, hvorledes arbejdet skal udføres, særlige krav til miljø, særlige krav til sikkerhed
samt eventuelle særlige krav til kvalifikationer, hos de medarbejdere der skal udføre
arbejdet.
Der udarbejdes og afleveres en sagsrelateret APV-mappe, som minimum indeholder:
•
•

Handlingsplaner for arbejdets udførelse
(arbejdsinstrukser / branchevejledninger)
Arbejdsprocedure for særligt farligt
arbejde. (Særligt farligt arbejde er defineret i bilag 1 til bekendtgørelse nr.
589 af 22. juni 2001 om indretning af
byggepladser og lignende arbejds-steder)

•

•
•

En beskrivelse for hvordan entrprenøren
vil sikre egne medarbejdere på byggepladsen. (Procedure for kontrol / runderingsskema)
En beskrivelse på hvordan man vil
håndtere, hvis der opstår en ulykke, en
farlig situation, en nærved ulykke.
Arbejdspladsbrugsanvisning samt leverandørbrugsanvisning for alle farlige
stoffer og materialer (alt med faresignal) som medbringes på byggepladsen.

APV’en skal fremsendes digitalt til N+C’s
godkendelse, senest en uge inden arbejdet
må opstartes. N+C’s godkendelse af APV’en
fratager ikke entreprenøren ansvaret for
arbejdet.
Entreprenøren skal gennemgå arbejdsproceduren, med de medarbejdere der skal
udføre arbejdet. Entreprenøren skal kunne
dokumentere denne gennemgang.
Personlige værnemidler
Ved færdsel på byggepladsen skal der, hvor
dette er krævet, anvendes sikkerhedsfodtøj
og hjelm. Kravet til hjelm og værnefodtøj
er standard på alle N+C’s byggepladser.
Herudover skal de personlige værnemidler,
som arbejdsopgaven kræver, forefindes og
anvendes i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenøren er ansvarlig for,
at der forefindes de påkrævede personlige
værnemidler på pladsen, at de er i er i korrekt stand, og anvendes korrekt.

Sikkerhedsforanstaltninger
Entreprenøren er ansvarlig for, at etablere
og ved-ligeholde de sikkerhedsforanstaltninger som er nødvendige for arbejdets udførelse.
Påtale fra N+C’s byggeledelse vedr. manglende
eller mangelfulde
sikkerhedsforanstaltninger skal
øjeblikkelig efterkommes.
Er det under
arbejdets udførelse nødvendigt
at fjerne sikkerhedsforanstaltninger (rækværker,
afdækninger af huller
eller lignende), skal
entreprenøren sørge for
nødvendig advisering af
andre beskæftigede på pladsen og, om nødvendigt, holde
arbejdsstedet under opsyn. Senest
når arbejdsstedet forlades, skal de fjernede
sikkerhedsforanstaltninger reetableres.
Øvrige retningslinjer for udførende
Nisgaard + Christoffersen A/S har udarbejdet en sikkerhedsfolder, der henvender sig
til entreprenørernes ansatte. Denne folder
fortæller i korte træk, de forventninger
N+C’s byggeledelse har til alle, der færdes
på vore byggepladser. Denne folder hedder
“En sikker arbejdsplads - dit medansvar”
og kan downloades på www.ncas.dk.
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