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Uddrag af arbejdsmiljøloven § 2. stk. 3, 
(§§ der skal efterleves for arbejde udført under egentlig militærtjeneste)

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2062 

* ”De dele af arbejdsmiljølovgivningen, der finder anvendelse inden for egentlig militærtjeneste,
er de bestemmelser, der har til hensigt at sikre, at arbejde, der indeholder et vist faremoment,
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Egentlig militærtjeneste omfatter arbejde, der 

1. udføres af det militære personels landbaserede enheder, herunder værnepligtige, uanset på
hvilken måde de måtte være tilknyttet forsvaret, samt medlemmer af hjemmeværnet, og

2. udføres i den del af forsvarets operative virksomhed, herunder militær uddannelses- og
øvelsesvirksomhed, der foregår med henblik på løsning af de beredskabsmæssige,
antiterrormæssige, fredsskabende, fredsbevarende samt krigsmæssige opgaver, der påhviler
dem, og

3. som er planlagt i et øvelses- eller uddannelsesdirektiv eller tilsvarende direktiv med
betegnelse, omfang, placering og tidsramme mv. for aktiviteten.

Under egentlig militærtjeneste gælder – ud over bestemmelserne i arbejdsmiljølovens § 2, stk. 3, 
– forsvarets egne uddannelses- og sikkerhedsbestemmelser.

Mellem forsvarsministeren og beskæftigelsesministeren er der enighed om, at aktiviteter, der 
omfattes af begrebet egentlig militærtjeneste, ud over at være omfattet af ovennævnte 
bestemmelser, i videst muligt omfang skal foregå under hensyntagen til arbejdsmiljølovens 
bestemmelser.” 

*AT-vejledning F.0.3 
Juni 2003 
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Side 2 
 

 
 
 
 
 

§ 2. Loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. 

Stk. 2. Undtaget er 

1. arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog § 59, 
2. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som 

hører til hans husstand, jf. dog § 59, 
3. arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste. 

 

Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt 
det arbejde, der er nævnt i stk. 2: 

 
1. § 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, § 20 a om arbejdsgiverens 

medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker 
efter hensigten, §§ 30-36 om leverandører m.fl. og § 37 om bygherrer m.v., 

2. §§ 38 og 39, for så vidt angår de i § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt §§ 
41 og 41 a, 

3. §§ 45-47 om tekniske hjælpemidler m.v., 
4. kapitel 8 om stoffer og materialer, 
5. § 58 om vejtransport. 

 
 

Se den fulde ordlyd af de enkelte paragraffer på de efterfølgende sider: 
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§ 20. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftigede på 
samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. 

 
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet herom. 

 
§ 20 a. Arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på byggepladser, skal medvirke til at sikre, at bygherrens 
planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed virker 
efter hensigten. Arbejdsgiverne skal tage hensyn til anvisninger fra bygherrens koordinatorer herom. 

 
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgivernes pligter efter stk. 1. 

 
Leverandører, installatører, reparatører og planlæggere m.fl. 

 

§ 30. Den, der overdrager, overlader eller udstiller maskiner, maskindele, beholdere, 
præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler 
eller personlige værnemidler, skal sørge for, at genstandene, når de udleveres til brug eller 
udstilles, er forsynet med nødvendigt beskyttelsesudstyr og kan anvendes efter deres hensigt 
uden at være farlige for sikkerhed eller sundhed, jf. kapitel 7. Nødvendige og let forståelige 
anvisninger om betjening, vedligeholdelse, transport og opstilling skal følge med ved leveringen. 

 
Stk. 2. Overdrages eller overlades brugsfærdige tekniske hjælpemidler til videresalg, udlejning 
eller udlån, gælder samme pligter. 

 
Stk. 3. Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal 
importøren eller fremstilleren lade foretage undersøgelser, prøver eller besigtigelser, eventuelt 
ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om det tekniske hjælpemiddel er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 
Stk. 4. Hvis et teknisk hjælpemiddel fremstilles efter bestillerens skriftlige, udførlige anvisninger, 
er importøren eller fremstilleren ikke omfattet af pligterne i stk. 1-3. 

 

§ 31. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles her i landet, skal være forsynet med 
fremstillerens eller for importerede maskiners vedkommende importørens navn og adresse eller 
med anden markering, som gør det let at identificere fremstilleren, henholdsvis importøren. 

 

§ 32. Den, der som selvstændig virksomhed installerer, ombygger eller hovedreparerer et teknisk 
hjælpemiddel, skal påse, at de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for 
hjælpemidlet, er opfyldt. 

 
Stk. 2. Hvis en reparation kun berører én eller nogle dele af det, der repareres, skal reparatøren 
påse, at de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, som gælder for delene, er opfyldt. 
Bliver reparatøren under sit arbejde opmærksom på andre fejl eller mangler, der har 
sikkerhedsmæssig betydning, skal han gøre ejeren eller brugeren bekendt med dem. 

 

§ 33. Den, der leverer et projekt til et teknisk hjælpemiddel, et produktionsanlæg eller et bygge- 
eller anlægsarbejde, skal i projektet tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse 
og driften af det færdige byggeri eller anlæg m.v. Det samme gælder den, der på lignende måde 
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rådgiver om arbejdsmiljømæssige forhold. 

§ 33 a. Den, der udbyder en tjenesteydelse, skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale i
forbindelse med udbuddet påse, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved
opgavens udførelse. Udbyder skal endvidere sørge for, at udbudsmaterialet indeholder relevante
oplysninger om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens
udførelse med henblik på, at den, der udfører opgaven, får kendskab hertil.

Stk. 2. Udbyder skal i øvrigt medvirke til, at den udbudte opgave kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt af den arbejdsgiver, der har fået opgaven tildelt. 

§ 34. Reglerne i §§ 30, 31, 33 og 35, stk. 2, gælder også for leverandører m.fl. af stoffer og
materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller
sundhed.

§ 35. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 30-34 omhandlede
forhold.

Stk. 2. Reglerne i §§ 30-34 fritager ikke brugeren for forpligtelser efter loven. 

§ 36. Beskæftigelsesministeren kan, når særlige forhold foreligger, fastsætte regler eller træffe
bestemmelser, der fraviger kravene i §§ 30-34. Sådanne bestemmelser kan endvidere i
enkelttilfælde, når særlige forhold foreligger, træffes af direktøren for Arbejdstilsynet.

Bygherrer m.v. 

§ 37. Ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme
arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af
de ansattes sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 1, 
herunder om 

1. afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet
sættes i gang,

2. udarbejdelse og vedligeholdelse af en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsen,
3. koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen

samt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet,
4. udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i eller de fornødne

kvalifikationer inden for sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage
koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i
projekteringsfasen samt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet og

5. udarbejdelse og nødvendig tilpasning af en journal, som er tilpasset bygværkets
karakteristika, og som indeholder en liste over de emner vedrørende sikkerhed og
sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår bygherrens pligter efter 
stk. 1 indtræder. 
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Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at bygherren efter anmodning skal 
dokumentere over for Arbejdstilsynet, at koordinator har den fornødne viden om og uddannelse 
i eller de fornødne kvalifikationer inden for sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at 
varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i 
projekteringsfasen samt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. 

 
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde 
større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet. 

 
Stk. 6. Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og 
anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 
 

Arbejdets udførelse 
 

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 

 
Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig 
betydning, skal følges. 

 

§ 39. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være 
opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, herunder om 

 
1. sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og - 

metoder, f.eks. for at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, rystelser, stråling, 
støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde 
eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger, 

2. forbud mod særligt farlige arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, 
 

§ 41. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, 
 

1. at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, kun må udføres af 
personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt en prøve eller 
opnået en bestemt alder, 

2. beskæftigelse af personer med legemlige eller åndelige mangler eller lidelser, der kan 
indebære øget fare for ulykker eller sygdom ved visse arbejder, 

3. begrænsninger i adgangen til at lade ansatte arbejde alene. 
 

§ 41 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, hvis erhvervsmæssige 
kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, kun må udføre arbejde inden for områder, hvor der 
stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, hvis personen har fået anerkendt 
sine erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet. 

 
Tekniske hjælpemidler m.v. 

 

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, 
byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal 
anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. 
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Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, 
skal følges. 

§ 46. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske
hjælpemidler m.v., herunder om

1. konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,
2. forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion,

udførelse og opstilling,
3. godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller

overlades til brugeren eller tages i brug,
4. anvendelse, vedligeholdelse og pasning.

§ 47. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om forbud mod at fremstille, importere,
overdrage, overlade, udstille eller anvende særligt farlige tekniske hjælpemidler.

Kapitel 8 - Stoffer og materialer 

§ 48. Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe
sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der
effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig 
betydning, skal følges. 

§ 49. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fremstilling, import, oplagring,
transport og anvendelse af stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i
øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, herunder om emballering, omfyldning og mærkning.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan give regler om forbud imod fremstilling, import og 
anvendelse af særligt farlige stoffer og materialer. 

§ 49 a. Med henblik på at forebygge og imødegå sundheds- og ulykkesskader i arbejdsmiljøet kan
beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at den, der fremstiller eller importerer et stof eller
materiale, skal foretage undersøgelser eller fremskaffe fornøden dokumentation for allerede
foretagne undersøgelser og indgive anmeldelse. Der kan herunder fastsættes regler for alle
stoffer og materialer, for enkelte stoffer og materialer, for bestemte grupper af stoffer og
materialer eller for stoffer og materialer til særlige anvendelser.

Stk. 2. Det kan fastsættes, at anmeldelsen skal indeholde: 

1. Oplysninger om forhold, som har betydning for vurdering af stoffets eller materialets egenskaber
og virkninger, herunder om det har egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe
sikkerhed eller sundhed.

2. Forslag til klassificering, emballering og mærkning.
3. Oplysninger om forebyggende foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede mod

forringelse af sikkerhed og sundhed.
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Stk. 3. Det kan endvidere fastsættes, at nye stoffer og materialer tidligst må tages i brug en 
måned efter anmeldelsen. Denne frist skal kunne forlænges for tilfælde, hvor anmeldelsen er 
mangelfuld eller fejlagtig, således at stoffet eller materialet tidligst må tages i brug en måned 
efter, at de oplysninger, anmeldelsen skal indeholde, er modtaget. 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om oprettelse, drift og brug af et register for 
stoffer og materialer. 

§ 49 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at tekniske datablade og lignende,
som udsendes af fremstillere eller importører af stoffer og materialer, skal indeholde alle
væsentlige oplysninger om stoffets eller materialets virkninger på sikkerhed og sundhed i
arbejdsmiljøet.

§ 49 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at et stof eller materiale, der kan være
farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes, hvis det kan erstattes
af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at stoffer og materialer, der kan være 
farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål 
eller inden for særlige områder, før Arbejdstilsynets udtalelse eller godkendelse foreligger. 

Hvileperiode og fridøgn 

§ 53. For fag og faglige områder eller særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nødvendigt,
kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om

1. den daglige hvileperiode, herunder om nedsættelse af den daglige hvileperiodes længde
til 8 timer og om hvileperiodens beliggenhed, og

2. det ugentlige fridøgn, herunder om omlægning af fridøgnet.

§ 57. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om begrænset arbejdstid for arbejde, der i
særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare.

§ 58. Regler, der fastsættes efter §§ 53 og 57, kan finde anvendelse på enhver, der fører eller er
besætningsmedlem på et køretøj, herunder også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.
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