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VEJLEDNING OM 
 

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF DRIFTSLEDERANSVAR 
 

mellem 
 

Elselskabet 
(Herefter benævnt elselskabet) 

 
og 
 

Entreprenør / elinstallatør 
(Herefter benævnt entreprenøren) 

 

Der har en af de i Stærkstrømsbekendtgørelsen (herefter benævnt SB) afsnit 5 kapitel 4, 
pkt. 4.4, nævnte kvalifikationer. 
 
Denne aftale har til formål som angivet i SB afsnit 5, kapitel 4 pkt. 4.6, at overføre  
ansvaret for udførelsen af opgaver under arbejde på eller nær ved elforsyningsanlæg  
fra elselskabet til entreprenøren. 
Dette medfører, at entreprenøren skal sørge for, at opgaverne som nærmere beskrevet  
i denne aftale om ansvarsoverdragelse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne 
i SB, herunder SB kapitel 4, pkt. 4.5 om driftslederens pligter og ansvar. 
 
Bestemmelserne i SB forudsættes kendt af entreprenøren. 
 
1. Opgaver. 
Elselskabet overdrager ved denne aftale ansvaret til entreprenøren for udførelse af de  
i pkt. 1.1. og 1.2. nævnte opgaver, der skal udføres på det i pkt. 1.4. angivne sted og i den 
i pkt. 1.5. angivne periode. 
 
1.1. Overordnet beskrivelse af opgaverne. 
Entreprenøren skal udføre arbejde på eller nær ved elforsyningsanlæg i forbindelse med 
drift af elforsyningsanlæg. Arbejdet kan omfatte reparation, eftersyn og vedligeholdelse af 
bestående anlæg samt af anlægsdele under bygning eller demontering. 
 
Entreprenøren er indforstået med at påtage sig ovennævnte opgaver uden opsyn af  
elselskabets sagkyndige personer. 
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1.2. Nærmere beskrivelse af opgaverne. 

Med hensyn til en nærmere beskrivelse af arten af de opgaver, som entreprenøren skal 
udføre, henvises til udbudsmateriale/opgavebeskrivelsen, hvoraf fremgår, at entreprenø-
ren skal udføre følgende opgaver: 

Der henvises til hele udbudsmaterialet i opgavebeskrivelsen. 

Der henvises i øvrigt tillige til SB kapitel 5 og 6. 

1.3. Opgavernes ge ografiske placering. 

De opgaver, som entreprenøren skal udføre, skal udføres (beliggenheden beskrives her ).

Vedlagt en kortskitse af arbejdet og dets udførelse. 

1.4. Opgavernes tidsmæssige udstrækning. 

De opgaver, som entreprenøren skal udføre, skal udføres i (perioden angives her ).

2. Elselskabet ansvar. 

Elselskabet påtager sig ansvaret for, 
at arbejdspladsen, inden den frigives til entreprenøren, er sikret i overensstemmelse 

med bestemmelserne i SB vedrørende den (de) pågældende opgaver, 
at afgrænsningen af arbejdspladsen, inden denne frigives til entreprenøren, er blevet

fastlagt under fornøden anvendelse af advarselsmarkering og afspærring mod 
spændingsførende dele efter retningslinierne i SB afsnit 5, bilag 2, vedrørende den 
(de) pågældende opgaver, 

at  entreprenørens arbejdsleder, inden arbejdspladsen frigives til entreprenøren, er
nøje informeret om arbejdspladsens afgrænsning, herunder placering af advarsels-
markering og afspærringer, trufne sikkerhedsforanstaltninger, herunder placering af 
frakoblingssteder og arbejdsjordinger, samt hvem der er koblingsleder, og hvordan 
man kommer i forbindelse med denne, 

at  idriftsætning af anlægget efter arbejdet kun sker efter aftale mellem entreprenøren
 og elselskabet. 
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3. Entreprenørens ansvar. 

Entreprenøren har ansvaret for, at arbejdet på eller nær ved elforsyningsanlægget under

arbejdets udførelse i det hele opfylder kravene i SB vedrørende den (de) pågældende 
opgaver. Dog vil elselskabet, uanset det anførte, vedblive med at have koblingslederens 
pligter og ansvar jf. SB kapitel 6, pkt. 6.4.2.1. 

3.1. Personale. 

Entreprenøren varetager driftslederens, arbejdslederens, holdlederens samt alt øvrigt
personales sikkerhedsmæssige pligter og sikkerhedsmæssige ansvar i relation til
opgaverne, som beskrevet og defineret ovenfor under pkt. 1. 

Entreprenøren har således pligt til i fornødent omfang at bemyndige arbejdsledere og 
holdledere. Bemyndigelsen skal gives skriftligt ved udlevering af en personlig instruks.
Af instruksen skal det, jf. SB afsnit 5, kapitel 4 pkt. 4.5.3, tydeligt angives, hvilken funktion 
de pågældende har bemyndigelse til at udføre som arbejdsleder, respektive holdleder ved-
rørende den (de) pågældende opgaver. 

Arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den,
som leder eller deltager i ledelsen af virksomheden. 

3.2.

Entreprenøren oplyser i den forbindelse, at 
Driftslederens hverv udføres af: Autorisationsindehaveren hos entreprenøren. 
Arbejdslederens hverv udføres af: 
Holdlederens hverv udføres af: 

3.3.

Såfremt entreprenøren - uanset årsag - udpeger en anden person til at varetage et af de 
under pkt. 3.2. anførte hverv (arbejdsleder/holdleder), skal koblingslederen fra elselskabet 
skriftligt orienteres derom. 

3.4.

Entreprenøren påtager sig ansvaret for og forpligter sig til at sørge for, 
at arbejdet kun udføres efter anvisning givet gennem den af entreprenøren udpegede 

arbejdsleder, og i øvrigt kun under ledelse af den/de af entreprenøren udpegede 
holdleder(e),

at koblingslederen på ethvert tidspunkt er vidende om, hvor mange arbejdshold der
arbejder på den frakoblede anlægsdel, og hvem der er holdleder(e), jf. SB afsnit 5 
kapitel 6, pkt. 6.4.2.1, i det omfang, hvor der kun er tale om arbejder i relation til
SB afsnit 5, kapitel 4, 
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at personalet er instrueret om, hvordan det skal forholde sig i ulykkessituationer og
andre situationer, som indebærer umiddelbar fare for personer eller gods, 

at personalet fra entreprenøren, der får adgang til stationsområder, i fornødent omfang 
er advaret om faren ved de elektriske anlæg samt instrueret om de bestemmelser, 
der gælder for færden på sådanne steder, jf. SB afsnit 5, kapitel 4, pkt. 4 12.5, 

at kun personer, som af entreprenøren er bemyndiget dertil, må være i besiddelse af 
nøgler til aflåsede stationsområder og aflåsede betjeningsorganer for elforsynings-
anlæg,

at nøgler kun udleveres mod kvittering og på betingelse af, 
 at nøglerne ikke benyttes af andre uden særlig tilladelse dertil fra driftslederen, og 

at nøgler, som udleveres for et begrænset tidsrum eller for en bestemt opgave, 
straks gives tilbage efter udløbet af dette tidsrum eller efter opgavens afslutning, 

 at nøglerne kun benyttes til de opgaver, som de er udleveret til. 
at elselskabet tillader / tillader ikke AUS-arbejde, 
at arbejde i relation til SB afsnit 5 kapitel 6, pkt. 6.5 og SB kapitel 6, pkt. 6.6
 kun udføres under instruks af elselskabet. 

3.5. Ansvaret. 

Entreprenøren påtager sig ansvaret for og forpligter sig til at sørge for, 
• at holdlederen før arbejdets begyndelse ikke lader arbejdet påbegynde, før 
 1. de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er etableret af elselskabet, jf. SB vedrø-

rende den (de) pågældende opgaver, og 
 2. koblingslederen er blevet oplyst om arbejdets påbegyndelse, jf. SB afsnit 5
 kapitel 6, pkt. 6.4.5.1 
• ligesom entreprenøren påtager sig ansvaret for 
 1. den udleverede nøgle til aflåsede stationsområder og aflåsede betjenings-

organer for elforsyningsanlæg, 
 2. lukning af døre til arbejdsstedet, 
 3. aflåsning af stationsområde, når dette forlades, og 
 4. ikke at tillade uvedkommende adgang til højspændingsrum. 

Entreprenøren er bekendt med elselskabet interne sikkerhedsregler og indforstået med at 
følge disse, som vedhæftes og bliver en del af denne ansvarsoverdragelsesaftale. 

4. Overdragelse af ansvar. 

Entreprenøren kan ikke overdrage andre sagkyndige personer, juridiske eller fysiske,
at varetage entreprenørens opgaver helt eller delvist. 
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5. Parternes underskrifter. 
 

For elselskabet  For entreprenøren 
Dato  Dato 

   
navn  navn 

 


