
HAR DU ANSVAR FOR ET BYGGERI 
SOM BYGHERRE, PROJEKTERENDE 
ELLER ENTREPRENØR? 

SÅ ER DER MANGE FORDELE VED AT 
VÆLGE DET RIGTIGE STILLADS FRA 
STARTEN.

VÆLG DET  
RIGTIGE 

STILLADS

LÆS MERE HER:

KORREKTESTILLADSER.DK

ER DU ENTREPRENØR, OG BRUGER 
DU EN STILLADSOPSTILLER SOM 
UNDERENTREPRENØR?
Så skal du forholde dig til:

•  om du selv vil bestemme den konkrete indretning, 
eller om du vil beskrive arbejdet så præcist, at stil-
ladsfirmaet kan gøre det for dig

•  hvordan du vil sørge for, at der bliver ført tilsyn med 
stilladset, så eventuelle ændringer bliver foretaget 
korrekt og eventuelle fejl bliver rettet.

Ansvaret for, at stilladset er opstillet forsvarligt  
(understøtning, forankring osv.) ligger alene hos  
opstilleren. Har du har ladet stilladsopstilleren  
bestemme den præcise indretning, er det stilladsop-
stillerens ansvar, at stilladset er opstillet og indrettet, 
så det kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det ændrer dog ikke ved, at du som arbejdsgiver 
også har ansvaret for, at arbejdet på stilladset kan 
udføres forsvarligt.

ER DU ENTREPRENØR, OG OPSTILLER 
DU DIT EGET STILLADS?
Så skal du sikre dig: 

•  at stilladset er forsvarligt opstillet og indrettet,

•  at dem, der opstiller det, har den nødvendige  
uddannelse 

•  at dem, der skal arbejde fra det, kan gøre det sikkert.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige stil-
ladsregler for opmuringsarbejde, tagarbejde, vindues-
montage og andet arbejde i højden.

VIDENTJENESTE
FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE



ER DU PROJEKTERENDE?
Så skal du forholde dig til:

•  om der skal bruges et stillads?

•  hvilke funktionskrav, stilladset skal leve op til?

Der skal tages højde for:

•  hvilke arbejdsprocesser, der skal foregå

•  om der skal bruges tekniske hjælpemidler, især til 
lodret og vandret transport af byggematerialer

•  om der skal bruges tekniske hjælpemidler til mon-
tage

•  om der skal være plads til oplagring af mate rialer.

Hvis stilladset afviger fra standardopstillingen, skal 
der udarbejdes en særlig konstruktionsberegning.

Disse forhold har afgørende betydning for, hvordan 
stilladset skal indrettes.

ER DU BYGHERRE, OG SKAL DER 
FOREGÅ ARBEJDE PÅ STILLADS I 
BYGGEPROJEKTET?
Så skal du forholde dig til:

• om der skal arbejdes i højden?

• om der i så fald skal bruges et stillads?

•  om der er mere end én arbejdsgiver og hans ansat-
te, som skal bruge samme stillads?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, har du et 
ansvar for at sikre, at der bliver udarbejdet en plan for 
sikkerhed og sundhed (PSS) for arbejdet på stilladset, 
og du skal indgå aftaler med de relevante arbejds-
givere om etablering og vedligehold af stilladset.

ER DU BYGNINGSHÅNDVÆRKER, OG 
SKAL DU ARBEJDE FRA ET STILLADS?
Så skal du:

•  kontrollere, at stilladset er sikkert at arbejde fra

•  at der – udover ”det grønne skilt” – findes en brugs-
anvisning med advarsler mod forudsigelig misbrug. 
Fx om der må oplagres materialer på stilladset

•  underrette din arbejdsgiver eller arbejdsmiljøorgani-
sation, hvis der er fejl på stilladset.

DU KAN LÆSE MERE PÅ:

KORREKTESTILLADSER.DK


