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Skal der posteres vagtmænd 
på overfladen, når der udføres
tilsyn med nedsænkede borings-
huse?

Svar fra Arbejdstilsynet går i
mod den hidtidige antagelse
om, at dette arbejde falder ind
under AT’s bekendtgørelse om
kloakarbejde, der stiller krav om
placering af to vagtmænd på
overfladen.

Forfattere: Sektionsleder Jan Øster-
gaard, Hjørring Vandselskab A/S
Civ. Ing. Torben O. Jensen,
Forsyningskonsulenterne.dk

Rigtig mange af de danske vandfor-
syninger henter deres vand op via
nedsænkede boringshuse, hvis gulv-
plan som følge af udformningen kan
ligge 2 meter eller mere under ter-
ræn. Adgangsforholdene sker via en
lem eller et tungt dæksel, og den vi-
dere adgang sker via en stejl lejder
eller evt. nogle trin, der er indstøbt i
borehusets væg. Der er ikke tal på
hvor mange af denne slags borings-
huse, der er i anvendelse herhjem-
me, men tallet er næppe under tu-
sind.

Vandværkets driftspersonale skal
have adgang til boringshusene for
bl.a. reparationer, vedligeholdelse,
rengøring, prøveudtagning og al-
mindeligt tilsyn.

Fordi disse boringshuse er udfor-
met, som de er, har det hidtil været
almindelig antaget, at arbejdet i dis-
se er omfattet af Arbejdstilsynets
bekendtgørelse om kloakarbejde1 .
Denne bekendtgørelse fastlægger
nogle strenge sikkerhedskrav til ar-
bejdets udførelse, bl.a. skal der på

overfladen ved dækslet posteres to
vagtmænd, udstyret med sikker-
hedsudstyr og hejseværk. En rutine-
mæssig inspektion, gennemført efter
disse regler, vil således skulle omfat-
te mindst tre personer.

Da mange, selv lidt større vand-
værker, kun har et driftspersonale på
en eller to personer, vil denne regel
selvsagt være umulig at overholde.
Nogle vandværker har søgt dispen-
sation fra reglen (og fået dispensati-
on til på visse betingelser ikke at
skulle anvende vagtmand på over-
fladen), andre ”gør som de plejer” –
endelig er der sikkert mange vand-
værker, der slet ikke har kendskab til
hvilke regler, der gælder.

Hjørring Vandværk (efter 1. janu-
ar 2007 Hjørring Vandselskab A/S)
har ca. 45 boringshuse, der falder
ind under denne kategori, og søgte
derfor i 2006 Arbejdstilsynet om
dispensation fra reglen om vagt-
mænd. Arbejdstilsynets svar var
overraskende og kan (i uddrag)
læses i tekstboksen nedenfor.

Dette svar (tilsyneladende et af-
slag!) skal forstås således, at vand-
værkets arbejde i nedsænkede bo-

ringshuse ikke er omfattet af be-
kendtgørelse nr. 473 om kloakarbej-
de, og at det derfor heller ikke er
nødvendigt at dispensere fra denne
bekendtgørelse. I en senere tele-
fonsamtale har Arbejdstilsynet be-
kræftet dette over for Hjørring
Vandselskab A/S.

Vandforsyningerne behøver såle-
des ikke at skulle postere vagtmænd
på overfladen, når man skal ned i de
nedsænkede boringshuse. Dette be-
tyder dog ikke, at der ikke skal være
truffet sikkerhedsmæssige foran-
staltninger. Arbejdstilsynet præcise-
rer således, at arbejdet er omfattet af
arbejdsmiljølovens almindelige be-
stemmelser, således som de kommer
til udtryk i Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse om arbejdets udførel-
se2- særlig § 11 om alene arbejde og
§ 13 nr. 2 om kvælning er relevante.

Hjørring Vandselskab A/S udar-
bejdede i samarbejde med Forsy-
ningskonsulenterne.dk en arbejdsin-
struktion, som driftspersonalet skal
følge, når de skal tilse de nedsænke-
de boringshuse. Denne arbejdsin-
struktion indebærer bl.a., at der, in-
den der sker nedstigning, skal sæn-
kes en iltmåler ned i boringshuset
for herved at konstatere, at der ikke
er kvælningsfare og, at denne iltmå-
ler skal forblive i funktion i borings-
huset under hele opholdet. Arbejds-
proceduren blev fremsendt til Ar-
bejdstilsynet sammen med dispen-
sationsansøgningen, og i svaret be-
kræftede Arbejdstilsynet, at arbejds-
miljølovens almindelige bestemmel-
ser (se ovenfor) vil være overholdt,
såfremt arbejdsinstruksen efterleves.

At dette skal tages alvorligt kan
bl.a. ses af en afgørelse fra Arbejds-
miljøklagenævnet3 , der fastholdt et
påbud fra Arbejdstilsynet til et
vandværk om, at vandværket skulle

Ikke nødvendigt med vagtmænd
når vandværket skal 
tilse nedgravede boringshuse

1 Nærmere bestemt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mm. § 19, stk.4, 5 og 6.

Da ansøgningen om dispen-
sation alene omhandler in-
stallationer til indvinding af
grundvand, er det af dispen-
sationsansøgningen omhand-
lede arbejde ikke omfattet
af bekendtgørelse nr. 473 af
7. oktober 1983 om kloak-
arbejde mm. Dispensation
kan således ikke gives efter
denne bekendtgørelse.

 



sikre adgangsveje til pejlebrønde/-
bygværker samt sikre mod kvælning
mv. før og under ophold i disse.

Men konklusionen er klar: Vand-
værker kan uden at bryde loven,
undlade at placere vagtmænd ved
borehuset, såfremt de almindelige
sikkerhedsregler herom er over-
holdt. Så det kan man da kalde godt
nyt – ikke mindst til de mange vand-
værker, der ikke beskæftiger mere
end 2 – 3 personer som driftsperso-
nale.

Nærmere oplysninger hos:
Hjørring Vandselskab A/S,
Sektionsleder Jan Østergaard
e-mail:
jan.oestergaard.hjoerring.dk

Forsyningskonsulenterne.dk,
Civ. Ing. Torben O. Jensen
e-mail:
toj@forsyningskonsulenterne.dk
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2 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 
med senere ændringer

3 Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2002

Eksempel på nedgravet boringshus.

Her behøves ikke længere vagtmænd.

Adgangsforholdene i et nedgravet boringshus.


