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Kære Entreprenør 

 

Banedanmark indfører nye regler for dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat.  

 

Nedenfor kan du læse om afslutning af den nuværende dispensationsordning og ikrafttrædelse af en ny 

ordning, som gælder for entreprenører der ikke tidligere har været på Banedanmarks dispensations-

ordning. Den nye dispensationsordning indebærer, at man først kan søge, når man er godt på vej til at 

få eget sikkerhedscertifikat, hvilket er en ændring i forhold til den nuværende ordning. Formålet er at 

sikre, at dispensationsordningen kun kan gælde i en overgangsperiode.  

 

Afslutning af den nuværende dispensationsordning 

Banedanmark afslutter den nuværende ordning med dispensation fra kravet om eget sikkerheds-

certifikat d. 1. august 2020. 

 

For entreprenører, der er i proces med at opnå eget sikkerhedscertifikat hos Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen og har været på Banedanmarks dispensationsordning i mere end i alt et år kan der 

maksimalt opnås dispensationsforlængelse frem til d. 1. august 2020. 

 

Ikrafttrædelse af ny dispensationsordning 

Banedanmark indfører en ordning med dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat, der træder 

i kraft d. 3. februar 2020, og som gælder for entreprenører, der ikke tidligere har været på 

Banedanmarks dispensationsordning. 

 

Der kan opnås dispensation i op til 6 måneder fra kravet om eget sikkerhedscertifikat for 

entreprenører, der ansøger Banedanmark om dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat for 

første gang.  

 

Kriterier for at opnå dispensation er, at Entreprenørvirksomheden ved ansøgning om dispensation skal 

have indgået en aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om afholdelse af implementeringstilsyn 

på eget sikkerhedscertifikat og kan fremsende dokumentation herfor til Banedanmark i form af 

Styrelsens dagsorden for implementeringstilsynet. 

 

Banedanmarks detaljerede regelsæt og dokumentationskrav i forbindelse med 

dispensationsordningerne kan ses på Banedanmarks hjemmeside.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Harrow 

Områdechef, Kvalitet & Sikkerhed 

Banedanmark 

 

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Certificering-af-entreprenoerer/

