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Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø1)
(Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter og præcisering af Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18.
marts 2005, som ændret ved lov nr. 300 af 19. april 2006, lov
nr. 175 af 27. februar 2007, § 29 i lov nr. 512 af 6. juni 2007,
§ 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008 og lov nr. 559 af 17. juni
2008, foretages følgende ændringer:
1. Fodnoten til loven affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende
1989, L 183, s. 1, Rådets direktiv nr. 92/57/EØF af 24.
juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og
sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EFTidende 1992, L 245, s. 6, visse bestemmelser i Rådets
direktiv nr. 94/33/EØF af 22. juni 1994 om beskyttelse
af unge på arbejdspladsen, EF-Tidende 1994, L 216, s.
12, bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr.
03/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EF-Tidende 2003, L 299, s. 9, bestemmelser, der gennemfører dele
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2005/36/
EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, L 255, s. 22,
samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.
2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring
af direktiv nr. 95/16/EF (omarbejdning), EU-Tidende
2006, L 157, s. 24.«
2. I § 2, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted,«: »§ 20 a om arbejdsgiverens
medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten,«.
1)

3. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte de regler,
herunder om kontrol og tilsyn, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger vedrørende
forhold omfattet af denne lov.«
4. I § 18, 1. pkt., indsættes efter »bekendt med«: »de afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet, og«.
5. I § 18, 2. pkt., indsættes efter »at blive gjort bekendt med«:
»afgørelsen eller«.
6. Efter § 20 indsættes:
»§ 20 a. Arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på byggepladser, skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning,
afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes
sikkerhed og sundhed virker efter hensigten. Arbejdsgiverne
skal tage hensyn til anvisninger fra bygherrens koordinatorer
herom.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om arbejdsgivernes pligter efter stk. 1.«
7. § 37 affattes således:
»§ 37. Ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne
til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler
om bygherrens pligter efter stk. 1, herunder om
1) afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet sættes i gang,
2) udarbejdelse og vedligeholdelse af en plan for sikkerhed
og sundhed for byggepladsen,
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3)

koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen samt under udførelsen
af bygge- og anlægsarbejdet,
4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og
uddannelse i eller de fornødne kvalifikationer inden for
sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen samt under
udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet og
5) udarbejdelse og nødvendig tilpasning af en journal, som
er tilpasset bygværkets karakteristika, og som indeholder
en liste over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed,
der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle
fremtidige arbejder.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler
om, hvornår bygherrens pligter efter stk. 1 indtræder.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at
bygherren efter anmodning skal dokumentere over for Arbejdstilsynet, at koordinator har den fornødne viden om og
uddannelse i eller de fornødne kvalifikationer inden for sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen samt under udførelsen af byggeog anlægsarbejdet.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler
om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet.
Stk. 6. Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.«
8. § 77, stk. 1, affattes således:
»Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af
loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden
straks eller inden en frist.«
9. I § 77 indsættes som stk. 4 og 5:
»Stk. 4. Arbejdstilsynet kan efter anmodning fra EuropaKommissionen påbyde, at markedsføring af tekniske hjælpemidler forbydes eller begrænses, eller at de tekniske hjælpemidler underkastes særlige betingelser, når
1) de tekniske hjælpemidler som følge af deres tekniske karakteristika udgør den samme risiko som et teknisk hjælpemiddel, hvor markedsføring er forbudt eller begrænset,
eller hvor det tekniske hjælpemiddel er underkastet særlige betingelser, eller
2) de tekniske hjælpemidler har tekniske karakteristika, der
udgør en risiko som følge af mangler ved en harmoniseret
standard.
Stk. 5. Arbejdstilsynet kan
1) forbyde markedsføring af tekniske hjælpemidler eller
personlige værnemidler, der er mærket i strid med reglerne om CE-mærkning,
2) påbydes, at tekniske hjælpemidler eller personlige værnemidler, der er mærket i strid med reglerne om CEmærkning, kaldes tilbage fra markedet, eller
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3)

påbydes, at markedsføring af tekniske hjælpemidler eller
personlige værnemidler, der er mærket i strid med reglerne om CE-mærkning, begrænses.«

10. I § 77 a, stk. 1, indsættes efter »modtageren af påbud«:
»eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen«.
11. I § 78 indsættes efter »tilsynets inspektioner,«: »afgørelser,«.
12. § 78 a, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler
om offentliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø
ved navns nævnelse på grundlag af resultatet af tilsynet, herunder påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og om offentliggørelse af de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets
afgørelser.«
13. § 79, stk. 1, affattes således:
»Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter §§ 13
c-14 a og kapitel 11, 12 og 13-14, samt enhver, der i øvrigt
yder bistand hertil, er underkastet reglerne om tavshedspligt
efter straffelovens §§ 152-152 e. Straffelovens § 152 f finder
ligeledes anvendelse.«
14. I § 81 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
»Stk. 6. Formanden eller dennes stedfortræder træffer afgørelse, hvor der er klaget over Arbejdstilsynets afgørelser om
aktindsigt i sager, hvor Arbejdstilsynet har truffet afgørelse
efter arbejdsmiljøloven.«
Stk. 6-11 bliver herefter stk. 7-12.
15. I § 82, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 20, stk. 1,«: »§ 20 a,
stk. 1,«.
16. I § 82, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 37, stk. 1 og 4« til: »§ 37,
stk. 1 og 6«.
17. I § 82, stk. 1, nr. 1, udgår efter »§ 75, stk. 4,«: »eller«.
18. I § 82, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 76, stk. 1,«: »eller
de af Det Europæiske Fællesskabs forordninger vedrørende
forhold omfattet af denne lov,«.
19. § 82, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade
eller døden til følge.«
20. § 82, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved
straffens udmåling efter stk. 1 og 2 betragtes som en skærpende omstændighed,
1) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred
eller fremkaldt fare herfor, uden at forholdet er omfattet
af stk. 2,
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2)

3)

4)

3

at der tidligere er afgivet påbud efter § 77, stk. 1 eller 2,
eller truffet andre afgørelser af Arbejdstilsynet om overtrædelse af loven om samme eller tilsvarende forhold,
at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået
en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre,
eller
at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.«
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§2
Loven træder i kraft den 1. januar 2009. § 77, stk. 4 og 5,
som affattet ved denne lov, jf. § 1, nr. 9, træder dog først i kraft
den 29. december 2009.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Claus Hjort Frederiksen

