
Varmt arbejde - Årsaftale 

Virksomhed: Periode: 
frem til 30.06.2023 

Medarbejder: Arbejdsplads: 

Omfattede opgaver: Ukrudtsbrænding Skærende værktøj Andet (beskriv) 

Hvem er omfattet af en årsaftale? 

Egen medarbejder der rutinemæssigt, mindst 2 gange om måneden, udfører varmt arbejde af lettere karakter, får ved underskrift af  

denne blanket tilladelse til at afvige to krav i BTV 10. 1) udfyldelse af aftaleformular for hver opgave 2) krav til brandvagt. Faste 

underleverandører tilknyttet virksomheden kan sidestilles med egne medarbejdere. 

Alle der udfører varmt arbejde skal have gennemført DBI AMU-kursus eller tilsvarende og kunne fremvise gyldigt certifikat. Underskrift 

af denne aftale indebærer samtidig en bekræftelse af at den omfattede medarbejder er uddannet og certificeret. 

Undtagelser 

Ved Svejsning og Tagdækningsarbejde skal der altid udfyldes aftaleformular for hver opgave, og BTV 10 skal følges incl. krav om 

brandvagt. 

Regler der altid skal følges: 

Ukrudtsbrænding o.a. udendørs varmt arbejde 

• Der skal altid medbringes brandslukningsmateriel. Håndslukker 

eller tryksat vandslange. 

• Før arbejdet påbegyndes, sikres området mod letantændeligt 

materiale. Her tænkes der bla. på affald, nedfalden løv, oplag 

mm. 

• Så vidt muligt vættes området og facader på bygninger med 

brandbar beklædning/konstruktion før og/eller efter arbejdets 

udførelse. 

• Anden brandvagt end den udførende person kræves ved 

ukrudtsbrænding nær brandbare bygninger og andre områder, 

hvor risikoen for brandspredning må anses for høj. 

• Efter arbejdets afslutning gås en kontrolrunde for at sikre, at der 

ikke ligger gløder og ulmer. 

Indendørs varmt arbejde 

• Hvor det er muligt, flyttes arbejdet udendørs. 

• Der skal altid medbringes brandslukker til hurtig reaktion ved 

antændelse. 

• Mindre opgaver der involverer almindelig skæring med 

vinkelsliber, brug af varmelampe o.lign. kan udføres uden anden 

brandvagt end den udførende. 

• Den udførende skal sikre arbejdspladsen og fjerne letantændeligt 

materiale. Dette kan eksempelvis inkludere kontrol af bunden i 

en installationsskakt. 

• Der afskærmes med gnistfang i det omfang brændbare 

konstruktioner mm ikke kan fjernes fra arbejdsstedet. 

• Efter afsluttet arbejde kontrolleres området for ulmende gløder 

o.lign. ved en brandrundering. 

Dato : Dato: 

Medarbejder: Ledelsens repræsentant: 

Varmt  arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flam 
mer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan være ved tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkel 
slibning lodning, tørring, ukrudtsbrænding og meget mere. 

-
-

Det er velkendt at varmt arbejde ofte fører til brand, og dette er netop baggrunden for at Dansk Brand- og 
Sikringsteknisk Institut (DBI) har udarbejdet en vejledning for sikker udførelse af varmt arbejde (DBI BTV 
10, del 1-3). Under særlige omstændigheder kan det dog være nødvendigt at tillade mindre afvigelser fra 
BTV 10, hvilket reguleres af denne aftale. 
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