
















































































Arbejdsklausul
Entreprenøren skal sikre de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger ved den
udbudte opgave, løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige
end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det
pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det
danske område. [Bygherren erstatter dette afsnit med sin nuværende arbejdsklausul].

Sikkerhedsmæssige krav
Entreprenøren og dennes underentreprenører skal sikre, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes under
udførelsen af den udbudte opgave og skal medvirke til, at bygherren kan overholde sine arbejdsmiljømæssige
forpligtelser som bygherre. Eventuelle sikkerhedsmæssige vilkår nævnt i voldgiftskendelser eller i gældende
kollektiv overenskomst, indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, skal tilsvarende overholdes.

Alle nedenstående sikkerhedsmæssige krav skal overholdes af såvel den kontraherende entreprenør (i det
efterfølgende �Entreprenøren�) som alle entreprenørens eventuelle underentreprenører i kæden, og uanset om
entreprenør/ underentreprenør har ansatte beskæftiget. Det påhviler entreprenøren at sikre samt på
forlangende dokumentere, at entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører i kæden efterlever
kravene. Entreprenøren kan gøres ansvarlig for udgifter og/eller forsinkelser, der påføres bygherren som følge
af, at entreprenøren eller dennes underentreprenører i kæden ikke overholder de sikkerhedsmæssige
forpligtelser anført i arbejdsklausulen.

Bygherren vil for sin part medvirke til, at entreprenørerne kan udføre bygge og anlægsarbejdet sikkerheds og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og bl.a. gennem sin koordinering medvirke til at optimere samarbejdet. Det
er bygherrens intension at skabe et velfungerende samarbejde på tværs af alle aktørerne, idet det er en af
forudsætningerne for, at der kan skabes en positiv dialog og synergi omkring opnåelse af et godt arbejdsmiljø.

Der lægges vægt på, at de deltagende entreprenører og underentreprenører besidder samarbejdskompetencer,
herunder erfaringer med at indgå i dialog om løsning af sikkerhedsmæssige udfordringer og løsning af eventuelle
konflikter på tværs af organisationen.

Arbejdssprog
Arbejdssproget på byggepladsen er xx [bygherren erstatter xx med det/de aktuelle arbejdssprog].

For at sikre effektiv reaktion i eventuelle nødsituationer og korrekt forståelse af sikkerhedskommunikation skal
entreprenøren og dennes underentreprenører hver især have mindst én sprogkyndig på byggepladsen.
Sprogkyndige skal minimum på B2 niveau på CEFR skalaen kunne videreformidle tekniske og sikkerhedsmæssige
termer og kunne tale og læse arbejdssproget samt tale og skrive det/de sprog, som vedkommende
(under)entreprenørs beskæftigede på byggepladsen taler og læser.

Entreprenøren skal sikre, at entreprenøren og dennes underentreprenører har deres sprogkyndige tilstede på
byggepladsen, så de uden unødige forsinkelser kan bistå sprogligt, når som helst entreprenøren eller
underentreprenøren har beskæftigede på pladsen, der ikke behersker arbejdssproget.
[Bygherren skal sikre proportionalitet og kan anvende vejledningen til at gøre kravet mindre eller mere
restriktivt].

Arbejdsmiljøansvarlig
For at sikre kommunikation omkring sikkerheden skal entreprenøren og enhver underentreprenør til
stadighed have en arbejdsmiljøansvarlig person i virksomheden, som har bemyndigelse til at træffe



beslutninger på sikkerhedsspørgsmål. For at lette en løbende direkte kontakt og dialog om
sikkerhedsmæssige forhold på byggepladsen, opfordrer bygherren til, at den arbejdsmiljøansvarlige, også
hvor der er beskæftiget under 5 personer på pladsen, er en person, som er fuldtidsbeskæftiget på
byggepladsen.

Enhver entreprenør og underentreprenør med 5 eller ere beskæftigede på pladsen i en periode på mindst
14 dage skal som lovkrævet etablere en arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen. Arbejdslederen i
arbejdsmiljøgruppen skal kunne handle på entreprenørens vegne i sikkerhedsmæssige spørgsmål. Med
mindre andet aftales, er det en arbejdsleder fra en arbejdsmiljøgruppe på pladsen, som er entreprenørens
arbejdsmiljøansvarlige.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal have den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Dette
dokumenteres ved a evering af kopi af kursusbevis til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ved
førstkommende koordinerende sikkerhedsmøde. Alternativt dokumenteres det på mødet, at tilmelding til
den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har fundet sted.
[Bygherren skal sikre proportionalitet og kan anvende vejledningen til at gøre kravet mindre eller mere
restriktivt].

Brug af underentreprenører
Entreprenørens orientering om brug af underentreprenører (herunder enkeltmandsvirksomheder) skal ske
skriftligt til bygherren minimum x uge(r) [bygherren erstatter x med den valgte frist] før en underentreprenør
ønskes beskæftiget på byggepladsen. Orienteringen skal omfatte følgende data om underentreprenøren:
Virksomhedsnavn, CVR nummer/registreringsnummer i hjemlandet, arbejdets art, forventet
arbejdsperiode og forventet antal beskæftigede på byggepladsen samt kontaktdata på
underentreprenørens juridiske repræsentant, arbejdsmiljøansvarlige og sprogkyndige.

Tilsvarende entreprenøren skal underentreprenørens kapacitet og kvalifikationer til at løse opgaver
omfattet af en underentreprenørkontrakt dokumenteres, når der er tale om opgaver, som i henhold til
danske regler fordrer særlig uddannelse eller bestået prøve, før arbejdet må udføres. Dokumentationen
kan bl.a. være i form af danske beviser eller arbejdstilsynets anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige
kvalifikationer.

Bygherren har valgt at gøre brug af den frivillige udelukkelsesgrund vedrørende overtrædelse af miljø,
sociale og arbejdsretslige forpligtelser (§137 stk.1 nr. 1 i udbudsloven) og vil dermed afvise en
underentreprenør, såfremt bygherren er bekendt med, at denne inden for de seneste 2 år har begået
overtrædelser af en vis væsentlighed af arbejdsmiljøloven, og underentreprenøren ikke kan dokumentere
at have forebygget tilsvarende overtrædelser.
[Bygherren skal sikre proportionalitet og kan anvende vejledningen til at gøre kravet mindre eller mere
restriktivt].

Opstartsmøde
Inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang, holder bygherren et opstartsmøde med de entreprenører,
bygherren har indgået aftale med om beskæftigelse på byggepladsen. Entreprenøren er ansvarlig for at
følgende deltager i opstartsmødet: Entreprenøren eller en repræsentant for denne, entreprenørens
arbejdsmiljøansvarlige og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen eller
repræsentanter for de ansatte, hvor der ikke er lovkrav om arbejdsmiljøorganisation. Entreprenøren er
ansvarlig for, at dennes underentreprenører deltager i opstartsmødet med tilsvarende personkreds, samt
at ejere fra eventuelle enkeltmandsvirksomheder deltager.



Opstartsmøder holdes løbende og vil foregå på xx [bygherren erstatter xx med aktuelle arbejdssprog]. På
møderne vil bygherren og/eller bygherrens arbejdsmiljøkoordinator bl.a. gennemgå alle sikkerhedskrav
formuleret i arbejdsklausulen samt redegøre for bygherrens arbejdsmiljøpolitik [bygherren sletter omtalen af
arbejdsmiljøpolitik, såfremt en sådan ikke er gældende].
[Bygherren skal sikre proportionalitet og kan anvende vejledningen til at gøre kravet mindre eller mere
restriktivt].

Koordinerende sikkerhedsmøder
Entreprenøren er ansvarlig for, at entreprenøren eller en repræsentant for denne samt de på byggepladsen
beskæftigede medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og den arbejdsmiljøansvarlige deltager i alle
bygherrens koordinerende sikkerhedsmøder, der afholdes minimum hver 14. dag. Entreprenøren er
ansvarlig for, at dennes underentreprenører deltager i koordinerende sikkerhedsmøder med tilsvarende
personkreds. Fra eventuelle enkeltmandsvirksomheder deltager ejeren. Deltagerne skal, evt. ved deres
sprogkyndiges mellemkomst, kunne forstå og ytre sig på møderne. I referaterne fra møderne, der også
tilgår bygherren, anføres deltagernes navne og de rmaer, de er beskæftiget hos.

Bygherren kan i løbet af byggefasen aftale alternative modeller for møderne inden for lovgivningens
rammer, f.eks. hvis kredsen af mødedeltagere skønnes at blive for stor.

Entreprenøren er ansvarlig for, at entreprenøren og dennes underentreprenører formidler referater fra
koordinerende sikkerhedsmøder til egne beskæftigede på byggepladsen. Formidlingen skal til alle
beskæftigede ske på et sprog, som de(n) beskæftigede kan forstå.
[Bygherren skal sikre proportionalitet og kan anvende vejledningen til at gøre kravet mere restriktivt].

Sikkerhedsrundering
Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator vil gennemføre sikkerhedsrunderinger hver x. uge [bygherren
indsætter den valgte frekvens, minimum hver 14. dag]. Entreprenøren skal deltage i alle
sikkerhedsrunderinger og er ansvarlig for, at dennes underentreprenører på skift deltager i
sikkerhedsrunderingerne. Sikkerhedsrunderingerne forventes gennemført efter mønsterarbejdsplads
metoden. Entreprenøren skal påregne at deltage i alle runderinger med sin arbejdsmiljøansvarlige og én
arbejdsmiljørepræsentant beskæftiget på byggepladsen. Hver enkelt underentreprenør, uanset placering i
kæden, skal påregne deltagelse i sikkerhedsrundering x gange hver x måned [bygherren erstatter x med den
valgte frekvens] med én arbejdsmiljørepræsentant beskæftiget på pladsen. Hvor der ikke er lovkrav om
arbejdsmiljørepræsentant, deltager i stedet en anden repræsentant for medarbejderne. Hvor der er tale
om enkeltmandsvirksomheder, deltager ejeren af enkeltmandsvirksomheden.

De konkrete deltagere, runderingsområde og eventuelt tema aftales på det forudgående koordinerende
sikkerhedsmøde og under hensynstagen til at opnå optimal læring for de deltagende. Deltagernes navne og
de rmaer, de er beskæftiget hos, registreres på runderingsskemaet, som tilgår bygherren efter
runderingen. Entreprenøren er ansvarlig for, at entreprenøren og dennes underentreprenører formidler
resultater og beslutninger fra sikkerhedsrunderinger til egne beskæftigede på byggepladsen. Formidlingen
skal til alle beskæftigede ske på et sprog, som de(n) beskæftigede kan forstå.
[Bygherren skal sikre proportionalitet og kan anvende vejledningen til at gøre kravet mere restriktivt].

Yderligere dokumentation
Som uddybet og præciseret i udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelser/plan for sikkerhed og sundhed skal
entreprenøren på bygherrens forlangende kunne dokumentere, at entreprenøren og dennes
underentreprenører sørger for:



Formidling af referater fra koordinerende sikkerhedsmøder og resultater fra sikkerhedsrunderinger til
egne beskæftigede på byggepladsen;
Instruktion af egne beskæftigede på byggepladsen i forhold til indholdet i Plan for Sikkerhed og Sundhed
(PSS) og efterlevelse af aftaler vedrørende fællesområder;
Instruktion af egne beskæftigede på byggepladsen i arbejdets udførelse samt skriftlige
arbejdspladsspecifikke APVer og skriftlige risikovurderinger;

Ovennævnte formidling og instruktion skal foregå, så beskæftigede uanset sproglige kompetencer kan
læse/forstå budskaberne.

Registrering og analyse af nærved ulykker og eventuelle arbejdsulykker samt tiltag der hindrer
gentagelse;
Valg af arbejdsmetoder og udstyr, der bedst muligt reducerer ulykkesrisici og begrænser belastningen af
de beskæftigede på byggepladsen � herunder den manuelle belastning;
Eftersyn af redskaber og maskiner samt sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.
Sikring af beviser/certi kater/arbejdstilsynets anerkendelse af erhvervsmæssige kompetencer for egne
beskæftigede på byggepladsen;

[Bygherren skal sikre proportionalitet og kan gøre kravet mindre restriktivt ved at afstå fra at kunne rekvirere
dokumentation for ét eller flere af punkterne. Punktet/punkterne slettes i så fald]

Incitamenter
Ved eksemplarisk håndtering af arbejdsmiljøspørgsmål vil bygherren eller bygherrens
arbejdsmiljøkoordinator uddele bonus til entreprenøren, dennes underentreprenører og/eller
beskæftigede hos entreprenør eller underentreprenør. [Bygherren beskriver specifikt hvordan, f.eks.
inspireret af vejledningens foreslåede bonusordning].

Bygherren vil bidrage til, at eventuelle kon ikter løses gennem dialog og på lavest mulige kon iktniveau.
Målet er at få løst eller reduceret kon ikter, bl.a. så nedennævnte økonomiske sanktioner kan afværges, får
et mindre omfang og medfører færre negative konsekvenser.

Ved overtrædelse af sikkerhedsmæssige krav formuleret i arbejdsklausulen kan bygherren eller bygherrens
arbejdsmiljøkoordinator indstille arbejdet, bortvise beskæftigede hos entreprenøren og/eller eventuelle
underentreprenører, eller bortvise entreprenøren og/eller eventuelle underentreprenører i kæden.
Gentagne overtrædelser af de sikker hedsmæssige krav i klausulen kan udgøre en misligeholdelse, der
berettiger bygherren til at ophæve kontrakten.

Derudover kan entreprenøren efter varsel ifalde bod for egne og eventuelle underentreprenører i kædens
forseelser. Dagboden udgør xx kr. [bygherren erstatter xx med aktuelle beløb] pr. overtrædelse. Såfremt
overtrædelsen ikke rettes op inden xx dage [bygherren erstatter xx med antal dage] efter, at forholdet
påtales af bygherren eller dennes arbejdsmiljøkoordinator, kan dagboden øges til xx kr. pr. xx [bygherren
erstatter xx med beløb og indsætter interval], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Ved gentagne
overtrædelse af samme påtalte forhold stiger dagboden til xx kr. [bygherren erstatter xx med aktuelle beløb]
pr. overtrædelse. Beløbet kan modregnes i entreprenørens vederlag.

Ved manglende eller mangelfulde lovkrævede sikkerhedsforanstaltninger, samt hvis anvisninger fra
bygherrens arbejdsmiljøkoordinator vedrørende oprydning eller renhold ikke er fulgt, forbeholder
bygherren sig ret til, efter en varslet frist, at få forholdene udbedret på entreprenørens regning.










