dansk
MILJØANALYSE

Arbejdsbeskrivelser, tilsyn og
arbejdsmiljø

Rådgiver i arbejdsbeskrivelser
Stine Kirkeskov

E-mail: sk@dma.nu tlf. 2928 2995

Dansk MiljøAnalyse - 4566 2095 - lab@dma.nu - Skelstedet 5 - 2950 Vedbæk - CVR 26333423

Skelstedet 5, Trørød
DK- 2950 Vedbæk
(+45) 45662095
www.dma.nu
lab@dma.nu

Arbejdsbeskrivelser og tilsyn med sanering og nedrivning
I forbindelse med renovering og nedrivning, støder
man ofte på miljøfarlige stoffer i materialer og
konstruktioner, som skal fjernes eller håndteres på
anden vis i løbet af et byggeprojekt.
Udover at stofferne er skadelige for miljøet, hvis
de ikke håndteres og bortskaffes korrekt, så kan
stofferne endvidere være sundhedsskadelige for
de håndværkere der udfører sanerings- og
nedrivningsarbejdet samt for bygningsbrugere.

Arbejdsbeskrivelser varierer meget fra sag til sag i
forhold til hvilke saneringer og arbejdsprocesser
der skal foregå, samt hvilke stoffer der er fundet
ved forudgående miljøundersøgelser.
Derudover varierer formatet af beskrivelserne i
forhold til under hvilke omstændigheder, og i
hvilke omgivelser arbejdet skal udføres i.
Skriv eller ring til os og få et tilbud.

For at undgå at mennesker udsættes for
sundhedsfare eller miljøet forurenes, udarbejder
DMA specifikke arbejdsbeskrivelser, der
indeholder praktiske løsningsforslag til arbejdets
udførelse.
Beskrivelserne samler krav og regler på
arbejdsmiljøområdet, og har fokus på
miljøskadelige stoffer. Beskrivelserne indeholder
bl.a. krav til opsætning af arbejdsområder (sluser,
undertryk, afdækning), krav til værnemidler og
velfærdsforanstaltninger til de udførende
håndværkere, samt krav til slutrengøringen.
Korrekt udarbejdede arbejdsbeskrivelser i
projekteringsfasen vil kunne spare bygherren eller
anden ansvarlig for økonomiske omkostninger, tid
og ikke mindst risiko for et påbud og stilstand af
byggeprocessen.
Som opfølgning på de udarbejdede
arbejdsbeskrivelser, udfører DMA desuden
miljøtilsyn. Miljøtilsyn omfatter bl.a. gennemgang
af arbejdsområder ud fra de beskrevne krav, tilsyn
med affaldshåndtering på byggepladsen i
sanerings- og nedrivningsfasen, samt udtagning af
renhedsprøver efter sanering på de afrensede
konstruktioner/overflader og/eller som kontrol på
slutrengøring i området.
Arbejdsbeskrivelser og miljøtilsyn er ikke at
forveksle med den generelle
arbejdsmiljøkoordinering på byggesagen.
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Bekendtgørelse om bygherres pligter (BEK nr. 117
af 05/02/2013) stiller krav til at der udarbejdes en
Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) med
beskrivelse af specifikke foranstaltninger, når der
konstateres ”særligt farligt arbejde” herunder
”arbejde, som udsætter arbejdstagerne for
kemiske eller biologiske stoffer og materialer”.
Til udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser indgår
desuden love og regler fra bl.a. Arbejdsmiljøloven,
Affaldsbekendtgørelsen og
Asbestbekendtgørelsen, samt AT-vejledninger fra
Arbejdstilsynet.
Desuden anvendes Dansk Asbestforenings
vejledninger: asbest (den Grønne), PCB (den Gule)
og bly (den Blå), samt forskellige
branchevejledninger fra BAR-BA, som beskriver de Advarsels- og påbudsskilte, kilde: www.sikkerhedseksperten.dk
gældende regler på området.
Har ovenstående interesse kontakt da Stine Kirkeskov på sk@dma.nu eller 2928 2029.
Eller alternativt: www.dma.nu, 4566 2095.
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