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1. Indledning 

Notatet er udarbejdet som grundlag for en høring i forbindelse med ny ydelsesbeskrivelse  

Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering.  

Ydelsesbeskrivelsen adskiller sig fra DanskeARK / FRI’s øvrige ydelsesbeskrivelser ved at være 

knyttet til lovgivning. Bekendtgørelsen nr. 117 om bygherrens pligter af d. 5. februar 2013, er 

grundlag for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver, og opgaverne er uddybet i henhold til 

beskrivelser af metoder og praksis i Arbejdstilsynets vejledninger om hvordan bygherre kan 

overholde arbejdsmiljøreglerne. 

Ydelser i henhold til projekterendes og rådgiveres pligter efter lov om arbejdsmiljø af 5. februar 

2013, indgår ikke i ydelsesbeskrivelsen. 
 

Ydelsesbeskrivelsen samler opgaverne under bygherreansvaret i to kapitler for pligtige ydelser, og 

et for andre ydelser, der kan udføres af arbejdmiljøkoordinatoren i forbindelse med koordineringen.  

 

De pligtige ydelser er samlet i: 

• Kapitel 1, der omhandler ydelser i forbindelse med Projekteringsfasen, og 

• Kapitel 2, som omhandler ydelser i fobindelse med Udførelsesfasen 

• Andre ydelser, der kan tilvælges, er samlet i kapitel 3 

Ved høringen ønskes følgende spørgsmål særligt belyst:  

• Er der lovpligtige opgaver under bygherreansvaret, som ikke er entydigt beskrevet, og 

• Er der ydelser for arbejdsmiljøkoordinatoren, som med fordel kan indarbejdes under Andre 

ydelser, og som ikke hører under projekterendes og rådgiveres pligter eller allerede er 

beskrevet i YBL 2018 

 

Grundlag for høringen er:  

› Ydelsesbeskrivelser for Arbejdmiljøkoordinering 2022, udkast dateret 02.06.2022. 

 

Ydelsesbeskrivelsen sendes i høring i en arbejdsversion, der i opsætning svarer til 

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL 2018).  



 

 

 

 

I det følgende kommenteres Ydelsesbeskrivelselse for Arbejdsmiljøkoordinering 2022 (YB AMK 

2022) mere detaljeret.  

2. Kapitel 0. Definitioner  

Kapitel 0 indeholder definitioner af en række centrale begreber i YB AMK 2022, og når begreberne 

anvendes i ydelsesbeskrivelsen, så skal det ses med udgangspunkt i definitionerne. Definitioner der 

er oplyst i YBL 2018, er ikke gentaget i YB AMK 2022. 

3. Kapitel 1. Projekteringsfasen  

Kapitel 1 omfatter ydelser i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen for 

arbejdsmiljøkoordinator (P). 

Kapitlet indeholder de samme underpunkter som YBL 2018.  

Underpunkter som ”kan” udføres, er i videst muligt omfang samlet sidst i underpunkterne således, 

at man har overblik over ydelser, hvor omfanget skal fastlægges i aftalen mellem bygherren og 

arbejdsmiljøkoordinatoren. 

4. Kapitel 2. Udførelsesfasen  

Kapitel 2 omfatter Ydelser i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen for 

arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Kapitlet indeholder de samme underpunkter som YBL 2018.  

Underpunkter som ”kan” udføres er i videst muligt omfang samlet sidst i underpunkterne således 

at man har overblik over ydelser, hvor omfanget skal fastlægges i aftalen mellem bygherren og 

arbejdsmiljøkoordinatorrn. 

5. Kapitel 3. Andre ydelser 

”Andre ydelser” omfatter, som hidtil, en række ydelser, der efter nærmere aftale mellem bygherren 

og arbejdsmiljøkoordinatoren kan medtages, hvis det er relevant for det konkrete bygge- eller 

anlægsprojekt.  
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