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Referat af møde mellem BARA og Arbejdstilsynet 27. april 2016

Møde mellem BARA og Arbejdstilsynet 27. april 2016 kl. 9.30

I mødet deltog fra BARA: Formand Kim Filthuth, bestyrelsesmedlem Janus Holm, 

bestyrelsesmedlem Christian Almer.  Fra Arbejdstilsynet: Kontorchef Katrine Wied 

Christensen, jurist Ingo Jensen, chefkonsulent Kell Guldager Petersen, ingeniør 

Birgitte Nejbjerg.

1. Deltagerne præsenterede sig selv.

a. Christian Almer: Vi har opsagt samarbejdet med Arbejdstilsynet, vi har svært 

ved at arbejde under reglerne som Arbejdstilsynet håndhæver dem. Katrine 

Wied Christensen: Vi er statslig myndighed og som sådan kan man ikke opsige 

samarbejdet. Kim Filthuth: Vi har i 12 år forsøgt at forsøgt at komme i dialog og 

vi har svært ved at arbejde under reglerne. Christian Almer: 2005 skrev vi udkast 

til vejledning om rebunderstøttet arbejde/faldsikring, opgaven var givet af 

faldsikringsgruppen. Vi skrev egen branchevejledning, som godkendtes af enig 

branche. Autorisation betyder i denne sammenhæng at medlemmerne 

forpligter sig til at følge certificeringsordningerne. Arbejdstilsynet ved Kell 

Guldager Petersen var involveret i dette. Kim Filthuth: Arbejdstilsynet har 

tilkendegivet at rope access er laveste fællesnævner og det sidste som skal 

vælges. Christian Almer: BARA har konkluderet at Arbejdstilsynet er fagligt og 

vidensmæssigt inkompetente. Herefter fulgte en kort drøftelse af hvordan 

faglighed skal forstås. Christian Almer ønskede at Arbejdstilsynets 

mødedeltagere svarede på mikrotest. Arbejdstilsynet fremførte at vi ønsker at 

præsentere rammerne for rebunderstøttet arbejde inden vi går ind i nærmere 

drøftelse, og at vi ikke har mulighed for at svare på spørgsmål som disse. 

2. Ingo Jensen præsentere lovgivning på området (se slides, disse bliver eftersendt). 

Christian Almer mente at vind/vejr-argumentet er irrelevant. Kell Guldager Petersen

præsenterede eksempler på henholdsvis situationer hvor Arbejdstilsynet mener at 

rebunderstøttet arbejde er ok og hvor det ikke er. Har søgt på sager hvor der er søgt om 

lov til at bruge rebunderstøttet arbejde, og tilsynssager, og der er ikke fundet ret meget. 

Arbejdstilsynets tilsynscentre oplyser, at de stort set kun støder på rebunderstøttet 

arbejde steder hvor det giver god mening at bruge denne form for arbejdsmetode. Kim 

Filthuth: Mente at fx fugning af vinduer er helt almindelig arbejdsopgave, som fuldt 
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forsvarligt kan udføres hurtigt og billigt. Og at der er forskel på det udstyr BARA bruger 

og faldsikringsudstyr. Arbejdstilsynet var enig i dette.

3. Birgitte Nejbjerg præsenterede tilgange i andre EU-lande. Christian Almer anførte, at 

BARA mener det er forkerte oplysninger Arbejdstilsynet har fået, og at fra brugerside 

opleves et helt andet billede i de nævnte lande i forhold til myndighedernes håndtering 

af rope access. Mente det er et partsindlæg og betvivlede validiteten af Arbejdstilsynets

oplysninger.

Fælles drøftelse af spørgsmål fra BARA. 

4.-7.

BARA ønsker at man i Danmark indfører nationale regler med udgangspunkt i internationale 

certificeringer. Kell Guldager Petersen anførte, at de eksempler BARA kommer med er 

Arbejdstilsynets enige i, i forhold til at rebunderstøttet arbejde er fornuftigt at bruge. Christian 

Almer: Kobbertaget på Höganäs kirke var ved at blæse af, det var hasteopgave. Kell Guldager 

Petersen: Ja, og det ud fra det oplyste er for Arbejdstilsynet acceptabelt, idet der var tale om en

akut situation for at sikre taget. Kim Filthuth: BARA ønsker at Arbejdstilsynet præciserer og 

stiller krav til rebunderstøttet arbejde, ønsker klare retningslinier, så man ved hvad 

Arbejdstilsynet stiller af krav. Katrine Wied Christensen: Anerkendte at der kan præciseres 

gives/vejledning, og at rebunderstøttet arbejde i nogle situationer er fuldt forsvarligt. Kell 

Guldager Petersen: Anførte at Arbejdstilsynet gerne ser at Branchearbejdsmiljørådene laver en 

vejledning. Det er ikke sket endnu, Arbejdstilsynet tager kontakt til BAR og anmoder dem om at 

udarbejde en vejledning. Kim Filthuth: Påpegede at det kræver særlige kompetencer at skrive 

vejledning om rebunderstøttet arbejde, og BARA tilbyder at indføre Arbejdstilsynet i disse 

kompetencer. Christian Almer: BARA ønsker at Arbejdstilsynet indfører undtagelse i tagreglerne 

i forhold til rebunderstøttet arbejde, og at Arbejdstilsynet indfører krav om 

uddannelse/anerkendt certificering. BARA ønsker også at reglerne i arbejdsudstyrsdirektivet 

ændres, så tagarbejde tillades. BARA: oplyste at foreningen vil henvende sig til 

Beskæftigelsesministeriet.

8. Mødet afrundet ved at Arbejdstilsynets noter blev gennemgået og suppleret af 

mødedeltagerne. 

Mødet slut kl. 11.50

Referent Birgitte Nejbjerg
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