
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring af ændring til bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige 
uddannelser (stilladsuddannelsen) 

Arbejdstilsynet sender hermed ændring af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 

af 1. december 2011 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med henblik på en ændring 

af stilladsuddannelsen i høring.  

Arbejdstilsynet skal anmode om bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet senest 

den 22. september 2017. Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til 

at@at.dk.  

Regelændringen foreslås på baggrund af et fælles forslag fra arbejdsmarkedets parter i 

stilladsbranchen. Arbejdstilsynet har siden starten af 2016 givet en række 

dispensationer til stilladsvirksomheder, der uddanner stilladsmontører i den toårige 

kontraktuddannelse for stilladsmontører. Dispensation har muliggjort 

sidemandsoplæring ved beregningskrævende stilladser samt telt- og totalinddækninger, 

inden de kompetencegivende kurser er nået. 

Parternes forslag til ændring af bekendtgørelsen tager udgangspunkt i modellen for de 

ovenfor nævnte dispensationsansøgninger.    

Bekendtgørelsesudkastet skaber mulighed for sidemandsoplæring i 

praktikvirksomheder i kombination med et opstartskursus og et afslutningskursus. 

Ændringen vil gælde for oplæring i forhold til opstilling, ændring og nedtagning af 

henholdsvis beregningskrævende stilladser, samt telt- og totalinddækkede stilladser.  

Forudsætningen for den foreslåede ændring af bekendtgørelsen med mulighed for 

sidemandsoplæring er, at de ansatte, der sidemandsoplæres, stadig skal have opnået 

kvalifikationer til arbejde med systemstilladser i standardopstilling. 

Sidemandsoplæringen skal ske ved tæt løbende tilsyn og instruktion fra en fuldt ud 

erfaren stilladsmontør.  

Ændringen af bekendtgørelsen vurderes at være til gavn for stilladsvirksomheder, der 

uddanner professionelle stilladsmontører, da ændringerne vil give virksomhederne 

større fleksibilitet ved tilrettelæggelse af praktiktiden af deres toårige 

stilladsmontøruddannelse.  
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Det vurderes, at ændringen af bekendtgørelsen ikke har erhvervsøkonomiske 

konsekvenser, da ændringerne – som ønsket af stilladsbranchen – vil give 

praktikvirksomhederne en større fleksibilitet ved tilrettelæggelse af den toårige 

kontraktuddannelse for professionelle stilladsmontører. 

Det kan oplyses, at udkastet til bekendtgørelsen vil blive behandlet sideløbende af 

Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til jurist, Beatrice Fogh Larsen på bfl@at.dk eller på 

telefon 72 20 87 48. 

 

Venlig hilsen 

Katrine Wied Christensen  
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