
Kender du de ændrede regler  
for Varmt Arbejde?

Bliv opdateret her og læs mere om, hvordan ændringerne  
kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader.

Det er nemt at forebygge skader  
ved varmt arbejde

Hvis brandvagten kender Brandteknisk Instituts vejled-
ninger og følger dem, og hvis den, der udfører arbejdet, 
har certifikat på at have gennemført kursus i varmt arbejde, 
burde man i teorien være sikret mod skader, der opstår 

på grund af varmt arbejde. Alligevel går det til tider galt 
– med store konsekvenser for virksomheden. Her er nogle 
få basisinformationer om varmt arbejde: 

Ved skære-
brænding
Pas på flyvende 
gløder. 

Ved tagdækning
Pas på, at der ikke 
sker farlig opvarm-
ning af brandbare 
materialer og  
dampe. 

Ved svejsning
Pas på flyvende 
gløder. Pas på 
varmeledning  
gennem materialet.

Forbered arbejdet
Brug tid på at tætne 
revner og huller, på 
at rengøre arbejds-
stedet for støv, 
spindelvæv mm. og 
flyt alle brandbare 
materialer minimum 
10 meter væk og 
afdæk dem gerne. 

Sørg for brand-
slukningsudstyr-
Der skal være 
plombe på sluk-
keren, og den skal 
være kontrolleret 
inden for det  
sidste år. 

Du kan læse mere om varmt arbejde og downloade  
aftaleblanketten på www.codan.dk/varmtarbejde

Husk, at du altid kan kontakte Codan  
– døgnet rundt, året rundt – 

hvis du har brug for råd, hjælp eller svar på spørgsmål. 
Bare ring 33 55 55 55. 
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Hvorfor ændre reglerne for Varmt Arbejde? 
Hvert år sker der skader for mange millioner på grund af 
varmt arbejde. Det er skader, som ingen virksomhed 
kan ønske sig at opleve – med alle de besværligheder 
selv en mindre brandskade fører med sig. For eksempel 
oprydning, genhusning, risiko for driftstab, tvister om 
placeringen af skyld og dermed erstatningsansvaret etc. 
Det er sådanne skader – og alle de gener, som skaderne 
medfører – vi gerne vil være med til at forhindre. 

Undgå “hvis bare…” i din virksomhed
Når en brandskade efterforskes, står det bagefter ofte 
klart, at skaden kunne være undgået – hvis bare… Det 
er lige præcis dette “hvis bare…”, vi nu ønsker at sætte 
fokus på. Vi vil gøre en indsats for at forebygge unød-
vendige skader ved at sørge for, at helt basale sikker-
hedshensyn så vidt muligt bliver overholdt. For eksempel 
bør man i forbindelse med arbejde som svejsning, skære-
brænding eller vinkelslibning altid sørge for at følge de 
sikkerhedskrav, der er defineret af Dansk Brand- og 
sikringsteknisk Institut. Hvilket desværre ikke altid er  
tilfældet i praksis. 

Nu ændrer vi reglerne – og hjælper dig med  
at forebygge unødvendige skader 
På Brand- og Ansvarsforsikringer er der fremover to 
grundlæggende krav, der skal opfyldes i forbindelse 
med varmt arbejde. Kravene skal sikre, at de allerede 
gældende sikkerhedsforskrifter for varmt arbejde nu 
også bliver fulgt – så der ikke sker skader. Er kravene 
ikke opfyldt ved en skade, der skyldes varmt arbejde, 
træder en særlig selvrisiko i kraft – og for ansvarsskader 
begrænses desuden forsikringssummen. 

Hvad er varmt arbejde helt præcist? 
Her er Codans definition af varmt arbejde: Varmt  
arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skære-
brænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, 

ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varme-
udviklende værktøjer i forbindelse med maskinmon-
tage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedlige-
holdelsesarbejder, reparationsarbejder mv.

Hos Codan ser vi forsikring 

som mere end erstatning,  

når skaden er sket. Det er 

bl.a. også rådgivning om  

risici, og hvordan skader  

kan forebygges. 

Sådan lever du op til de ændrede krav for 
varmt arbejde 
Har du en brandforsikring hos Codan? 
Hvis du vil leve op til kravene og dermed undgå den 
særlige selvrisiko ved skader, der skyldes varmt arbejde, 
skal du: 
1)  sørge for, at en særlig aftaleblanket bliver underskrevet 

af både den ansvarlige i din virksomhed, håndværkeren 
og den brandvagt, I udpeger. 

2)  kunne dokumentere, at de håndværkere, der udfører 
det varme arbejde, har certifikat på at have gennemført 
et kursus om varmt arbejde. 

Bemærk: Aftaleblanketten skal ikke udfyldes, hvis der er 
tale om varmt arbejde, dine medarbejdere udfører som 
en naturlig del af virksomhedens daglige aktiviteter og 
produktion. Se venligst den præcise, juridiske formule-
ring, der gælder din specifikke forsikring i det dokument, 
som du har eller vil modtage fra Codan. 

Har du en ansvarsforsikring hos Codan? 
Hvis du vil leve op til kravene og dermed undgå den 
særlige forsikringssum og selvrisiko, skal du: 
1)  sørge for, at en særlig aftaleblanket bliver underskrevet 

af både den, der skal have arbejdet udført, den, der 
udfører arbejdet, og den brandvagt, I udpeger. 

2)  kunne dokumentere, at de håndværkere, der udfører 
det varme arbejde, har certifikat på at have gennemført 
et kursus om varmt arbejde. 

Bemærk: Blanketten skal ikke udfyldes, hvis der er tale 
om varmt arbejde, der udføres i private hjem (undtaget 
ejer- og andelsforeninger). Se venligst den præcise, juri-
diske formulering, der gælder din specifikke forsikring i 
det dokument, som du har eller vil modtage fra Codan. 

Kender du de generelle sikkerhedsforskrifter  
for varmt arbejde? 
Uanset om du er den, der skal have udført varmt arbejde, 
eller den, der udfører varmt arbejde, er der en række 
sikkerhedsforskrifter, begge parter bør kende – og følge. 

Kender du dem? Og ved du, om de bliver fulgt af dine 
medarbejdere? 

Hvis du skal have udført varmt arbejde i din virksomhed… 

Virksomhedens opgave i forbindelse med varmt arbejde 
er at: 
•  udpege en brandvagt, der holder opsyn med arbejds-

stedet under arbejdet og minimum 1 time efter, det er 
afsluttet

•  frakoble automatiske brand-, alarm- eller slukningsanlæg 
inden arbejdets start – og tilkoble dem igen efterfølgende

•  fjerne og flytte al brandbart materiale fra arbejdsste-
det og om muligt afdække det

•  tætne og beskytte huller og revner, fx ved rørgennem-
føringer

•  sikre, at brandvagt og håndværkere kender gældende 
sikkerhedskrav – Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A 
og 10B fra DBI

•  informere håndværkere om eventuelle særlige brand-
farlige forhold 

Hvis du eller dine medarbejdere udfører varmt arbejde…

Den virksomhed, der udfører varmt arbejde, har ansvar 
for at: 
•  udføre arbejdet under gældende sikkerhedskrav her-

under Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI

•  kontrollere, at huller og revner er tætnet/beskyttet
•  kontrollere, at brandvagten har sørget for brandsluknings-

udstyr ved arbejdsstedet
•  give brandvagten besked, når arbejdet er afsluttet 
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