
  

Aftaleblanket - udførelse af varmt arbejde 

AFTALEBLANKET - UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE  
 

Inden arbejdet påbegyndes, skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af bygningsejeren, det 

udførende firma eller den udførende person samt brandvagten. 

 

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbej-

des med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning.  

 

Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, lodning, tørring, opvarmning, skærebrænding, vin-

kelslibning, ukrudtsafbrænding og andet arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbyg-

ninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v. 

 

Varmt arbejde kan forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtøm-

mende. 

 

Det er velkendt at varmt arbejde ofte fører til brand, og dette er netop baggrunden for at Dansk Brand- og 
Sikringsteknisk Institut (DBI) har udarbejdet en vejledning for sikker udførelse af varmt arbejde. 
 
Aftaleblanketten/DBI vejledning 10 henvender sig til byggeriets parter, fx tømrere, tagdækkere, VVS- og smedebranchen 
m.fl. og værkstedsarbejde, fx autoværksteder, sprøjteværksteder m.fl., hvor der kan forekomme brandfarlige situationer.  
 
Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI.  Under særlige 
omstændigheder kan det dog være nødvendigt at tillade mindre afvigelser fra BTV 10, hvilke reguleres af denne aftale. 

 

Reglerne nævnt i skemaet skal iagttages, inden arbejdet påbegyndes. 

 

Arbejdsstedet 

Navn/virksomhed: 

Adresse: 

Ansvarlig person: 

 

Udførende virksomhed / håndværker  

(Varmt arbejde udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1, del 2 og del 3  fra DBI) 

Virksomhedsnavn: 

Ansvarlig person: 

Navnet på udførende håndværker/person(er) - egen eller fremmed: 

Der gives tilladelse til at udføre følgende varmt arbejde: 

Arbejdssted i/ved bygning: 

 

Arbejdsperiode 

Startdato og tidspunkt: 

Slutdato og tidspunkt: 

 



  

Brandvagt (Følgende brandvagt har opsyn med arbejdsstedet under hele arbejdets udførelse)  

Navn: 

Virksomhed: 

Nødopkald kan ske fra lokale/tlf.: 

Brandvagt afsluttes kl. :                                                     (min. 60 minutter efter varmt arbejdes afslutni ng). 

Brandtryk findes i lokale: 

Brandrundering foretages med et interval på           min. og afsluttes kl. :  

 

Erklæring til underskrift (vi erklærer herved, at reglerne på denne og den følgende side overholdes og foranstalt-

ninger gennemføres). 

Dato: 

Ansvarlig virksomhedsleder/bygningsejer: 

Brandvagt: 

Udførende håndværker/virksomhed - egen eller fremmed  

 

Regler for udførelse af varmt arbejde 
 

Virksomhedens opgave er, at: 

Undersøge om det er en fredet bygning, hvor specielle forhold og aftaler er gældende. 

Undersøge om der er specielle forsikringsvilkår i forbindelse med varmt arbejde. 

Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst en time efter, at arbejdet er gjort 

færdigt. 

Frakoble evt. automatiske brand-, alarm- eller slukningsanlæg. 

Tilkoble evt. brand-, alarm- eller slukningsanlæg efter endt arbejde. 

Informere de lokale brandmyndigheder om til-/frakoblingen. 

Rengøre arbejdsstedet for brandbart materiale. 

Flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10 m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning fore-

tages. 

Tætne og beskytte evt. revner og huller, f.eks. ved rørgennemføringer og andet brandbart materiale.  

Sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vej ledning nr. 10, del 1, 

del 2 og del 3 fra DBI. 

Informere håndværkere om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, oplag mv.  

Sikre at denne aftaleblanket bliver udfyldt og underskrevet og at en kopi bliver forsvarligt arkiveret.  

 

Håndværkerens opgave er at: 

Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1, del 2 og del 3 fra 

DBI. 

Kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet. 

Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brændbart materiale. 

Sikre at arbejdsstedet er gjort rent for papir, savsmuld, spildt olie o. lign.  



  

Sikre sig at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes  

Kontrollere at brandvagten har klargjort og opsat slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som foreskrevet i de brandtekni-

ske vejledninger. 

Erklære overfor brandvagten når arbejdet er færdigt. 

Underskrive denne aftaleblanket. 

Brandvagtens opgave er at: 

Være til stede og holde opsyn fra arbejdets begyndelse og til mindst en time efter, at arbejdet er gjort færdigt. 

Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person. 

Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde. 

Sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1, del 2 og del 3 fra DBI.  

Kontrollere at arbejdsstedet er rengjort, og at brandfarligt materiale er flyttet.  

Beskytte inventar og bygningsdele f.eks. ved brug af gnistfang el.lign., således at dette ikke kan blive antændt. 

Klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som f.eks. slangevindere og/eller egnet håndslukningsmateriel 

som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. 

Sørge for at man kan slå brandalarm til i nærheden af arbejdsstedet – uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. 

Underskrive denne aftaleblanket. 

 

 

Dato: 

 

Dato: 

Medarbejder: 

 

Ledelsens repræsentant 

 


