
 

Tjekliste til entreprenører om det gode udbud 
 
Er du entreprenør eller håndværksmester, har du en række opgaver og forhold, du skal være opmærksom på, når du 
håndterer bygge- og anlægsaffald og i øvrigt arbejder med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. 
 
Arbejder du som totalentreprenør, skal du være opmærksom på, at en række af de opgaver, som gælder for rådgi-
vere, også gælder for dig. VCØB anbefaler derfor, at totalentreprenører også læser VCØB’s vejledning til rådgivere. 
 
Miljø- og sundhedsskadelige stoffer 
Som professionel entreprenør eller håndværksmester har du ansvaret for, at de folk, du beskæftiger, ikke udsættes 
for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer. Det betyder, at du i din egenskab af arbejdsgiver er forpligtet til at 
indhente oplysninger om de materialer, der arbejdes med og de eventuelle særlige risici, der er forbundet med 
håndteringen af sundhedsskadelige stoffer. 
 
Læs mere i: 
 

• Guide til håndværkere om farlige stoffer i gamle byggematerialer: "Pas på farlige stoffer i gamle 
byggematerialer" 

• Tjekliste: "Tjek risikoen for miljøfarlige stoffer, når du skifter vinduer, døre og lette facader" 

• Tjekliste: "Tjek risikoen for miljøfarlige stoffer – når I skal renovere badeværelser og køkkener" 
 
Reglerne følger af Arbejdsmiljøloven. Læs også mere om de forskellige regler og vejledninger i forskellige vejledninger 
og anvisninger, der nærmere uddyber forhold omkring arbejdet miljø- og sundhedsskadelige stoffer.  

AB92 og ABT93: Bygherrens oplysningspligt 
Der er ofte usikkerhed om, hvilken grad af oplysningspligt, en bygherre har om miljø- og sundhedsskadelige stoffer.  

AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) og ABT93 (Almindelige 
betingelser for totalentreprise)angiver imidlertid samstemmende:  

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold – § 15, stk. 4.:Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om fore-
tagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang 
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og 
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.  

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det 
som regel denne formulering i AB92/ABT93, der henvises til.  

Som det fremgår, er entreprenøren berettiget til ekstrabetaling, hvis bygherren ikke har oplyst tilstrækkeligt grundlag 
for entreprenørens prissætning i udbudsmaterialet. Dette kan eksempelvis være relevant i bygninger, hvor der 
forekommer PCB. Her kan der fx mangle oplysninger om placering, omfang og koncentrationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vcob.dk/vejledninger/raadgivere/
http://vcob.dk/media/1404/vcob_kvikguide_farlige_stoffer_i_gamle_byggematerialer.pdf
http://vcob.dk/media/1404/vcob_kvikguide_farlige_stoffer_i_gamle_byggematerialer.pdf
http://vcob.dk/media/1457/vinduer_tjekliste.pdf
http://vcob.dk/media/1482/bad_koekken_tjekliste.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133159
http://vcob.dk/byggeaffald/miljoefarlige-stoffer/
http://www.danskbyggeri.dk/media/4971/17063ab92regelsaeta4.pdf
http://www.danskbyggeri.dk/media/3452/17072abt93pdf.pdf
http://www.danskbyggeri.dk/media/3452/17072abt93pdf.pdf


 

 

 

Læs mere i VCØB’s vejledning til entreprenører - http://vcob.dk/vejledninger/entreprenoerer/ 

http://vcob.dk/vejledninger/entreprenoerer/

