
Virksomhed
Stedet, hvor varmt 
arbejde skal udføres.

Navn

Adresse

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

Firmanavn

Navnet på udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker)

Der gives tilladelse til at udføre følgende varmt arbejde

Arbejdssted i/ved bygning

Arbejdsperiode Startdato Slutdato

I tidsintervallet fra kl. til kl.

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

Nødopkald fra lokale Tlf. Brandtryk findes i lokale

Inden arbejdet påbegyndes skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, 
den udførende (egen eller fremmed) håndværker samt af brandvagten.

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer,
gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan fx være ved tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning,
lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding og andet arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse
med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder mv.

Erklæring – dato og underskrift
Vi erklærer hermed, at nedenstående regler overholdes og foranstaltninger gennemføres.

Ansvarlig virksomhedsleder Udførende håndværker (egen eller fremmed) Brandvagt

Regler for udførelse af varmt arbejde

Virksomhedens opgave er at:
•  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.
•  rengøre arbejdsstedet for brandbart materiale.
•  flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10 m væk fra arbejdsstedet. 

Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages.
•  tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer og andet 

brandbart materiale.
•  sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav  

herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, del 2 og del 3 fra DBI.
•  nformere håndværkere om særlige brandfarlige forhold, bygnings-

konstruktioner, 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, at brandvagten har klargjort og opsat slukningsudstyret ved 
arbejdsstedet som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger.

•  erklære over for 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.
•  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 fx ved brug af gnistfang eller lignende,  

således at dette ikke kan blive antændt.
•  klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx 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.

Aftale om udførelse af varmt arbejde

Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, Telefon 70 11 17 07 
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