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Varmt Arbejde

Hvorfor ?

Hvordan ?

Hvornår ? 



Hvorfor fokus på området?



Hvorfor fokus på området?

• Forsikringsselskaberne udbetaler hvert år 
ca. 2.000.000.000 kr. på grund af varmt 

arbejde svarende til ca. 7% i antal af alle 
brande og 10% af de samlede erstatninger!



Hvem skal i sidste ende betale?

DIG !!
- Eller din kunde.

Vi betaler den direkte skade i første omgang, 
men regningen ender jo i sidste ende hos dig 

via forsikringspræmierne!



Betydning for din kunde.

•Må lukke i en periode.

•Er han forkert forsikret kan det i værste fald betyde 

konkurs,

•Han mister kunder, fordi han ikke kan levere i 

genopbygningstiden.

•Kommer til at mangle indtjening.

•En vedtagen byplan kan komme i vejen for genopbygning og

hvor får man så arealtildeling?



DÆKKER FORSIKRINGEN?

• I Codan er du dækket, hvis du forvolder en skade 

ved varmt arbejde op til  en sum på 2.000.000 kr.

• Din selvrisiko er  på ekstra 10% af skaden, min. 10.000 kr. og 

max. 100.000 kr. 

Det nye er, at:

Denne selvrisiko  minimeres og begrænsning i sum kan bortfalde

og du er dækket op til maks.summen (typisk 10 mill.), hvis du:

Udfylder en aftaleblanket OG følger reglerne for 

varmt arbejde!!



Kan jeg sikre mig yderligere?

• JA, hvis du bliver noteret med 
på din kundens bygningspolice.

• I.h.t. AB 92 kan du nemlig bede 
om det og dermed sikre dig en 
samlet højere dækning.

• Kig på www.illitforsikringit.gl

og find blanketten 

”Til forsikringsselskab” under

”Varmt Arbejde.”

http://www.illitforsikringit.gl/


Brandtekniske vejledninger.



Brandteknisk vejledning 10 del 2 & 3.

•Vejledningerne kan købes på www.dbi-net.dk



HVORNÅR ER DET VARMT ARBEJDE??

Det er når man arbejder med :

• tagdækning

• svejsning

• skæring, 

• lodning, 

• tørring, 

• opvarmning og 

• andre arbejder med varmeudviklende værktøj.



 Udpege en brandvagt

 Frakoble alarmer

 Tilkoble dem efter endt arbejde

 Rengøre arbejdsstedet for brandbart materiale

 Flytte brandbart materiale min 10 m væk/ sørge for afdækning

 Tætne/beskytte revner, huller m.v.

 Sikre sig at brandvagt og håndværker kender Brandtekniske vejledninger

 Informere håndværkeren om brandfarlige forhold, bygningskonstrukt. M.v.

 Sikre, at blanketten bliver underskrevet og kopi forsvarlig arkiveret.



 Udføre arbejdet i.h.t. gældende sikkerhedskrav herunder    

brandtekniske vejledninger 10, del 1, 2 og evt. 3.

 Kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet

 Kontrollere at brandvagten har klargjort og opsat slukningsudstyr

 Sikre sig at adgangs- og flugtveje ikke er blokeret.

 Erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt

 Underskrive aftaleblanketten



Være til stede og holde opsyn fra start og mindst 1 time efter 

arbejdets ophør.

Sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav, herunder brandtekniske 

vejledninger mv.

Kontrollere at arbejdsstedet er rengjort og at brandfarligt materiale er flyttet

Beskytte inventar/bygningsdele, således at dette ikke kan antændes.

Klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som foreskrevet 

i brandtekniske vejledninger.

Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet.

Underskrive aftaleblanketten.     



•Aftaleblanket 
kan 

•hentes på 
www.codan.dk

http://www.codan.dk/


Skal aftaleblanketten altid udfyldes?

Kun ved arbejde 
hos virksomheder: 

F.eks. Kommuner, 
Hjemmestyre,   

erhvervsvirksomhed

Andelsbolig/ 
ejerforeninger

Ikke ved Arbejde i 
Private hjem

Eller hvor eget 
arbejde/daglige 

aktiviteter/produk
tion er varmt 

arbejde

Eller arbejdet 
udføres på 

egen 
grund/bygning

•husk at blanketten skal udfyldes

inden arbejdet påbegyndes !!!



Hvem har ansvaret for uddannelse af medarbejdere?

• I Danmark er der en egentlig uddannelse/kurser 

for medarbejderne.

• Den ikke findes endnu ikke i Grønland, men vi forventer,

at du selv underviser dine medarbejdere med 

udgangspunkt i bestemmelserne i brandteknisk 

vejledning nr. 10., 10A & B

- dem kender du sandsynligvis allerede i dag.

• Som noget nyt er brandcheferne blevet uddannet til at

kunne undervise dine medarbejdere, men i skrivende 

stund er dette ikke systematiseret.



Konklusion:

• Varmt arbejde er altså gældende ved
• Maskinmontage

• Om - og tilbygning

• Vedligeholdelsesarbejder

• Reparationsarbejder mv.

• Industrielle arbejdsproceser i omgivelser der er indrettet med 

henblik på varme arbejdsprocesser

(f.eks. Pladeværksted) 

• - betegnes ikke som varmt arbejde



Gode Råd

Ved skærebrænding

Pas på flyvende gløder

Ved tagdækning pas på farlig 
opvarmning af brandfarlige materialer

Ved svejsning pas på flyvende gløder 
og varmeledning gennem materialet

Forbered arbejdet før du går i gang.

Brug tid på at tætne, rengøre og flytte brandbare 
materialer minimum 10 m væk  eller dæk af m.v.

Sørg for brandslukningsudstyr, som er ok – og 
sørg for, at dine folk kender brugen af dem.



Gode råd.

Få egne vedligeholdsfolk uddannet

Få den ansvarlige arbejdsleder 
uddannet

Få jeres ansatte instrueret

Stil krav til arbejdets udførelse

Skift til sikre arbejdsmetoder

Ufyld aftaleblanket HVER GANG og  bliv 
evt. noteret med på bygningsforsikringen.



For yderligere 

information ring:

Illit Forsikringit 

Agentur A/S

Telefon 325455


