
 

 

 

  

Arbejdsmiljø: Corona, Asbest, 

Storstrømsbro, hjemmearbejde mm 

Kære faglige tillidsrepræsentant 

 

Corona-krisen betyder ikke at arbejdsmiljøet er suspenderet eller vi kan slappe af. 

Asbestskandalen i Herning, de livstruende vilkår på Storstrømsbroen, problemer 

med hjemmearbejdet og mange andre alvorlige arbejdsmiljøsager betyder, at 

indsatsen for at forebygge, kontrollere og giver de ansatte indflydelse trænger sig 

på. 
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1: Lovforslag udsat 



Beskæftigelsesministeren har udsat planen om lovforslag på følgende områder i 

dette forår på grund af Corona – og pres på arbejdet i Folketinget: 

 Ændring af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse) 

 Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fuld erstatning i forbindelse med 

vold på arbejdspladsen 

 

 

2. Asbestskandale i Herning 
3F Midtjylland og 3F Holstebro er gået i gang med at opspore hundredvis af 

håndværkere, der kan være blevet udsat for asbest i forbindelse med en stor 

renovering af en række boligblokke i Herning. Der er tale om fjernelse af mange 

tons asbestholdige tagplader. 

 

Vi kender faren ved at få asbest i lungerne. Det er livsfarligt. Selvom det siden 

1986 har været forbudt at anvende asbest i Danmark, dør der hvert år over 

300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme. 

 

Reglerne er ikke nye. Der findes skærpede regler for renovering i bygninger med 

asbest. Alle entreprenører og nedbrydningsfirmaer bør vide, hvordan renoveringer 

kan gennemføres – og hvordan affaldet skal bortskaffes. 

 



Det er en skandale, at der fortsat er arbejdsgivere som i Herning, der snyder på 

vægten og ser stort på de ansattes liv og helbred. Det skal stoppes. 

 

Jeg har bedt ministeren forklare, hvad han mener om skandalen i Herning, hvad 

han vil gøre for at stramme indsatsen overfor de arbejdsgivere, der ikke passer på 

deres ansatte, og hvornår han vil igangsætte en indsats for at registrere al gammelt 

asbest og lave en plan for et asbestfrit Danmark.  

 3Fs artikel om asbest-skandalen: https://fagbladet3f.dk/artikel/hundredvis-af-

haandvaerkere-kan-vaere-blevet-udsat-asbest 

 Spørgsmål til ministeren: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BEU/spm/261/2334881.pdf 

Vores MEPer i Bryssel, Nikolaj Villumsen arbejder også med en dagsorden om et 

asbestfrit Europa. Læs  artikel her 

           

   

3. Stop byggeriet på Storstrømsbroen indtil 

arbejdsforholdene er forsvarlige 
Arbejdsforholdene på opførelsen af den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og 

Falster er stadig ikke i orden. Arbejdstilsynet har reageret med hele 140 alvorlige 

påbud og forbud på det offentlige milliardbyggeri og betegnet arbejdsmiljøet som 

''livsfarligt''. 

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=b77a2191e7&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=b77a2191e7&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=2380c3eb3c&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=6346af6d69&e=467cd1a206


 

Ifølge Arbejdstilsynets tilsynsførende, der har været på kontrolbesøg på 

Storstrømsbroen, har bygningsarbejdere blandt andet været i fare for ''død'', 

''knoglebrud'' og ''amputering''. Senest har en række skadede medarbejdere fra 

brobyggeriet stillet sig frem og fortalt, at deres arbejdsulykker aldrig er blevet 

anmeldt til myndighederne - stik imod reglerne. Det fortæller Fagbladet i en række 

aktuelle artikler. 

 

Det skriger til himlen at virksomheden, det italienske konsortium Storstrøm Bridge 

Joint Venture, ikke har styr på arbejdsmiljø og sikkerhed på det store byggeri. 

Arbejdet bør stoppes, indtil de har styr på forholdene, eller til der er fundet en ny 

entreprenør. Vi kan ikke risikere de ansattes liv og helbred, fordi der er valgt en 

forkert entreprenør. 

 

For et år siden havde jeg beskæftigelsesministeren og transportministeren i 

samråd. Her udtalte de, at arbejdsforholdene dengang ganske enkelt ikke var i 

orden. Siden er forholdene tilsyneladende ikke ændret. Jeg opfordrede dengang 

ministrene til at finde en entreprenør, der kan gennemføre byggeriet sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er katastrofalt for den enkelte medarbejder, at 

arbejdsulykker ikke bliver anmeldt. 

 

Læs Fagbladets artikler her:  

 https://fagbladet3f.dk/artikel/nye-problemer-med-livsfarligt-arbejdsmiljoe-paa-

milliardbyggeri 

 https://fagbladet3f.dk/artikel/det-er-vanvittige-arbejdsforhold  

 https://fagbladet3f.dk/artikel/arbejdsulykker-paa-storstroemsbroen-bliver-ikke-

anmeldt 

Fyring af tillidsfolk, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/216/svar/1745021/2332637.pdf 

 

Antallet af ulykker, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/215/svar/1745022/2332640.pdf 

 

Vil ministeren inddrage fagforeninger i arbejdet for arbejdsmiljø på store 

infrastrukturprojekter, læs her: 

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=38773eb184&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=38773eb184&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=ef729b4562&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=7ad4e2760c&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=7ad4e2760c&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=dbbc338a65&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=f2658342c3&e=467cd1a206


https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/213/svar/1747291/2336429.pdf  

 

 

4. Hjemmearbejdet eksploderer 
Hjemmearbejdet er eksploderet under corona-krisen. Der er både fordele og 

ulemper for såvel virksomhed som ansatte. Borgerlige politikere og 

erhvervsorganisationer vil have lempet reglerne. 

 

Det er den forkerte vej. Der grund til at stramme op på reglerne, så arbejdet ikke 

bliver uden grænser, og så medarbejdere ikke isoleres fra deres kolleger. 

 

Læs mere her: https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/lektor-hjemmearbejde-giver-

mange-fordele-men-kan-ogsaa-blive-for-graenseloest 

 

AT: Hjemmearbejde under Corona, Læs her: https://at.dk/spoergsmaal-svar/c/corona-

hjemmearbejde/ 

 

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-

organisering/hjemmearbejdspladsen/fordele-og-ulemper-ved-at-arbejde-

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=f7a2ffb0c3&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=bb20742e11&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=bb20742e11&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=1b66e5af64&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=1b66e5af64&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=256edf1e86&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=256edf1e86&e=467cd1a206


hjemme                                                  

                  

5. Corona er også arbejdsmiljø 
Fra i 3. februar skal danske statsborgere gå i selvisolation i 10 dage, hvis de har 

været ude at rejse. Men udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, kan 

stadig tage direkte på job. Med loven kan udenlandske arbejdere gå direkte ind på 

arbejdspladsen og først efter 4 døgn skal de gennemføre PCR-test. Og der var 

ingen vilje fra ministeren til at stramme op på teksten.  

 Læs loven her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l145/index.htm 

 Se debatten på Folketings TV her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L145/BEH1-

55/forhandling.htm#launchPlayer 

 Læs mere her: https://fagbladet3f.dk/node/54222 

 Læs om åndedrætsværn her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/238/svar/1745916/2333959.pdf 

 Læs om åndedrætsværn (2) her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/239/svar/1745915/2333957.pdf 

 Læs om åndedrætsværn (3) her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/240/svar/1745917/2333961.pdf 

 Redskaber til at øge trivsel under corona: 

https://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/faa-redskaber-til-styrke-trivsel-og-

opgaveloesning-i-en-coronatid 

   

6. Samråd om arbejdsmiljøorganisationen 
Ekspertudvalget om arbejdsmiljøorganisationen har meddelt, at de ikke kunne 

færdiggøre deres arbejde i januar eller februar pga Coronaen. Jeg har derfor bedt 

ministeren om at få et samråd om valg af arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Det fremgår tydeligt på baggrund af FH-Storkøbenhavns henvendelse og foretræde 

30. september 2020 for Beskæftigelsesudvalget, og beskæftigelsesministerens 

efterfølgende svar på udvalgets spørgsmål, at ansatte og hele 

arbejdsmiljøorganisationen ikke i alle tilfælde orienteres om Arbejdstilsynets påbud 

m.m. og om arbejdsgiverens opfølgning. 

 

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=256edf1e86&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=41a38a96fd&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=5b26acd587&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=5b26acd587&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=6491910a3c&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=be66bdfbdd&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=175aa50ec3&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=121bc6677e&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=6df42bcee3&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=6df42bcee3&e=467cd1a206


Desuden fremgår det af Beskæftigelsesministerens svar, at ca. 55 pct. af private 

mellemstore virksomheder mellem 10 og 34 ansatte ikke har oprettet en 

arbejdsmiljøorganisation. 

 

På den baggrund bedes ministeren besvare følgende samrådsspørgsmål: 

1) Hvad vil ministeren gøre for, at flere virksomheder etablerer 

arbejdsmiljøorganisation? 

2) Hvad vil ministeren gøre for, at alle relevante parter i arbejdsmiljøarbejdet bliver 

involveret i dialogen med Arbejdstilsynet? 

Samrådet gennemføres 3. marts kl. 12.30. Følg med her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BEU/samspm/I/index.htm 

 

 

7. Sandblæsning med kvarts 
Jan E Jørgensen (V) har rejst spørgsmålet om brug af kvartssand til sandblæsning. 

Kvarts kan som bekendt give alvorlige lungesygdomme, og der er skærpede krav 

om substitution. 

 

Der er tale om et grundigt arbejde fra Jan E Jørgensen – og jeg er meget positiv for 

at samarbejde om et egentlig forbud mod brug af kvarts. Det er ikke ofte at 

borgerlige politiker går så konkret til sagen om arbejdsmiljø. Det er prisværdigt.  

 Arbejdstilsynets kontrol, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/201/svar/1746066/2334270.pdf 

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=8447d56e1b&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=3e7b2f3cf5&e=467cd1a206


 Substitution, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/202/svar/1746072/2334281.pdf 

 Forbud mod kvarts, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/203/svar/1746074/2334286.pdf 

 Arbejdsskader med kvarts, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/204/svar/1746075/2334289.pdf 

 Hvor mange lande i EU har forbudt kvarts, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/205/svar/1746080/2334295.pdf 

 Kan ministeren forbyde kvarts, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/206/svar/1746079/2334292.pdf   

      

8. Ulykker og arbejdsbetingede lidelser 
Vi har haft 3 temamøder med ministeren om arbejdsskadelovgivningen. Hvis 

ministeren igangsætter reform af arbejdsskadelovgivningen, får vi brug for 

fagforeningernes rådgivning. 

 

Jeg har i kølvandet stillet en række spørgsmål – mere om det i næste nyhedsbrev. 

   

9: Mærsk i Indien 
Der er stadig store problemer med ophugning af skibe på den indiske Alang-strand. 

Trods årelang og massiv kritik afleverer verdens største rederi Mærsk stadig sine 

udtjente fragtskibe til ophugning på Alang-stranden i Indien, hvor der generelt 

hverken er styr på arbejdsforhold eller miljøbeskyttelse. 

 

Læs mere her: http://christianjuhl.dk/nyheder/2021/02/maersks-skibe-pa-stranden-i-indien 

 

Og her: https://danwatch.dk/maersk-skrotter-fortsat-gamle-skibe-paa-udskaeldt-strand-i-

indien/       

   

10. NFA – National Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø 
Nye notater og rapporter:  

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=884d8738be&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=3de60e5b37&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=54a0fa1869&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=5c6bda5505&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=4bc371c66e&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=77891b32c3&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=bae1237d05&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=bae1237d05&e=467cd1a206


 Fysisk krævende arbejde tidligt i arbejdslivet, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BEU/bilag/180/index.htm        

 Udsættelse for titandioxid, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BEU/bilag/181/index.htm        

 Høring om indretningskrav til eksisterende elevatorer, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BEU/bilag/159/index.htm        

 Nye grænseværdier for en række kræftfremkaldende stoffer, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BEU/bilag/163/index.htm        

 Hjemvendte soldaters sandsynlighed for at komme i arbejde, læs her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BEU/bilag/179/index.htm              

  

11. Seksuel chikane kan øge risiko for 

depression 

Har man været udsat for seksuel chikane på jobbet, kan der være øget risiko for, at 

man efterfølgende får flere symptomer på depression. Og det ser ud til, at risikoen 

er størst, hvis det er en kollega eller leder fra arbejdspladsen, som udøver 

chikanen. Det viser ny dansk forskning. 

 

https://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/seksuel-chikane-paa-jobbet-kan-oege-risikoen-depression 

 

 

 

Har du noget på hjerte 

Skriv til os, hvis du har emner eller forslag som bør tages op i Folketinget og 

Beskæftigelsesudvalget. Enhedslisten har et arbejdsmiljøudvalg, der mødet en gang om 

måneden. Her er også plads til dig. 

 

Venlig hilsen 

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=2b883b67d6&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=6424dd767f&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=73cab281a4&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=e96039f4b7&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=7b8fa3b152&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=0bf742fdf9&e=467cd1a206


 

Christian Juhl 

Arbejdsmiljøordfører 

 

Mobil 61 62 50 98 / mail: christian.juhl@ft.dk 

 

 

 

 

Faglige nyheder om faglig kamp fra 

Enhedslisten 

Få daglig opdatering af faglige aktiviteter og nyheder her. 

 

Kontakt: 

Anders Olesen 

Faglig koordinator. 

mobil: 23 24 32 54 

email: anders.o@enhedslisten.dk 

   

 

Denne mail sendes til alle fagforbund, fagforeninger og A-kasser. 

 

Spørgsmål og kommentarer sendes til faglig koordinator Anders Olesen på faglig@enhedslisten.dk 

 

Landskontoret  

Studiestræde 24, 1.  

1455 København K  

 

afmeld dette nyhedsbrev    ret i abonnementsindstillinger  
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