
 

 

Ansøgningen med de rigtige informationer 

 
Ansøgningen skal ske via Arbejdstilsynets hjemmeside  
www.at.dk/udenlandske-kvalifikationer   
her findes ansøgningsskemaet og her står hvad der skal vedhæftes af do-
kumenter og hvor ansøgningen skal sendes hen. 
 
 
Dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse 
■  Hvis du kommer fra et land, hvor der er krav om uddannelse/ 
 certifikat 
 Her skal du eller din arbejdsgiver indsende kopi af udenlandske certifika-

ter, uddannelsesbeviser m.v. 
■ Hvis du kommer fra et land, hvor der ikke er krav om uddannelse/
 certifikat 
 Her skal du eller din arbejdsgiver indsende dokumentation for, at du har 
 udøvet det pågældende erhverv i mindst 1 år inden for de sidste 10 år. 
 Hvis du skal arbejde fast i Danmark, skal du desuden indsende en kopi 
af en  eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser. 
■ Hvis du skal dokumentere erhvervserfaring 
 Her skal du eller din arbejdsgiver supplere dokumentationen med en 

 redegørelse for, hvad du har arbejdet med, hvor længe og hvilke sikker-
hedsforanstaltninger, der har været fulgt. 

■  Hvad gælder som dokumentation? 
 Dokumentation for erhvervserfaring kan fx være ansættelseskontrakt 
 eller -papirer, udtalelser fra tidligere arbejdsgiver m.v. Det vigtige er, at 
 der står i dokumentationen, at du har arbejdet inden for det relevante 
 område. 
 
Du må ikke arbejde med de nævnte erhverv, hvis du ikke har gennemgået 
den danske uddannelse eller har fået dine kvalifikationer fra udlandet aner-
kendt af Arbejdstilsynet. 
 
Hvis vi kan anerkende kvalifikationerne, udsteder vi et anerkendelsesbrev til 
dig, som sendes elektronisk. 
 
 

Arbejdstilsynet, den 1. september 2016 
Tlf.: 70 12 12 88 
E-mail: at@at.dk 

 
 
 
 
 
Jf. Bekendtgørelse nr. 151 af 25. februar 2016 om anerkendelse af erhvervs-
mæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. 

 

 

Hvordan kommer du i gang? 
 
Denne folder er til dig, der kommer fra et EU/EØS-land og ønsker at ar-
bejde i Danmark, men som ikke ved, hvilke papirer du skal have i orden 
inden. 
 
Start med at læse afsnittet nedenfor om, hvad din jobmæssige erfaring og 
uddannelse betyder for at arbejde i Danmark. Vælg derefter den af de to situ-
ationer nederst på siden, der passer på din situation, og læs, hvad du skal 
gøre for at komme i gang. 
Så er du godt forberedt på at arbejde i Danmark. 
 
Hvad er dine kvalifikationer – og hvad betyder det, at de skal anerken-
des? 
Dine kvalifikationer kan fx være din uddannelse og din erhvervserfaring fra 
forskellige job. Anerkendelse betyder, at Arbejdstilsynet vurderer og eventuelt 
godkender, at dine kvalifikationer og din uddannelse er på niveau med de 
danske krav inden for et bestemt arbejdsområde. Inden for visse områder skal 
du have dine kvalifikationer anerkendt, inden du kan begynde at arbejde. 
Du kan eventuelt få din arbejdsgiver til at hjælpe med ansøgningen på dine 
og andre personers vegne. 
 
Du må ikke arbejde i Danmark, uden at dine relevante kvalifikationer er 
godkendt 
Det er vigtigt at vide, at du ikke må arbejde i Danmark, medmindre dine kvali-
fikationer er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet, eller du er uddannet inden for 
et område, der ikke kræver anerkendelse.  
 
Du kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning F.1.7 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. 
 
Du vil: 
1 Arbejde midlertidigt i Danmark 
2 Arbejde fast i Danmark  

ANERKENDELSE AF UDENLANDSKE UDDANNELSER 

http://www.at.dk/udenlandske-kvalifikationer


 

 

1 Arbejde midlertidigt i Danmark 
I denne situation er der to muligheder. Nogle erhverv og funktioner kræver, at 
du eller din arbejdsgiver søger om anerkendelse af dine kvalifikationer, mens 
andre erhverv og funktioner kræver, at din arbejdsgiver selv tjekker, at du har 
de rette kvalifikationer og dokumentation for dem. 
 
Følgende kvalifikationer kræver anerkendelse – du eller din arbejdsgiver 
skal søge om det: 
 
■ Elevatormontør 
■ Gaffeltruckfører 
■ Kedelpasser 
■ Kranfører (dog kun mobilkran, tårnkran samt lastbilmonterede kran over 25 

tonsmeter) 
■ Kølemontør 
■ Stilladsopstiller (dog ikke rulle- og bukkestillads) 
■ Fører af teleskoplæsser 
■ Arbejde med asbest 
■ Svejsning 
 
 
Følgende kvalifikationer kræver ikke anerkendelse – men din arbejdsgi-
ver skal tjekke dokumentationen. 
Hvis du skal arbejde med nedenstående områder, skal du eller din arbejdsgi-
ver ikke søge anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet. I stedet 
skal din arbejdsgiver tjekke, at du har dokumentation for din erfaring og uddan-
nelse. Det gælder for følgende områder: 
 
■ Arbejde med asfaltmaterialer 
■ Arbejde med epoxy og isocyanat 
■ Arbejde med styren 
■ Kranfører (undtagen mobilkran, tårnkran og lastbilmonterede kran over 25 

tonsmeter) 
■ Stilladsopstiller (kun rulle- og bukkestillads) 
■ Fører af gaffelstabler 
■ Koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejde på bygge- og anlægsområ-
det. 
 
 

 

 

Dokumentationen for din erfaring og uddannelse skal opfylde følgende 
betingelser: 
 
■ Du skal have gennemført en udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovre-
guleret i det land, du kommer fra. Lovreguleret betyder, at der i lovgivningen er 
krav om, at du skal have en uddannelse, certificering eller anden form for tilla-
delse for at arbejde med dit erhverv. 
Hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i det land, du kommer fra, skal du  have 
udøvet dit erhverv i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år. 
■ Dokumentationen for erhvervserfaring kan fx være ansættelseskontrakt eller 
-papirer fra tidligere arbejdsgiver, udtalelse fra tidligere arbejdsgiver m.v. Det 
vigtige er, at det står i dokumentationen, at du har arbejdet inden for det rele-
vante område. 

 

2 Arbejde fast i Danmark 
I denne situation skal du eller din arbejdsgiver søge anerkendelse inden 
for områder eller erhverv, der kræver uddannelse i Danmark. 
 
Disse områder eller erhverv er: 
■ Arbejde med asbest 
■ Arbejde med asfaltmaterialer 
■ Arbejde med epoxy og isocyanater 
■ Arbejde med styren 
■ Elevatormontør 
■ Kedelpasser 
■ Kranfører,  
■ Gaffeltruckfører samt fører af teleskoplæsser og gaffelstabler 
■ Kølemontør 
■ Stilladsopstiller 
■ Arbejde med svejsning 
■ Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejde på bygge- og 

anlægsområdet. 

 
 


