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Videoovervågning
Vi gør opmærksom på, at der er installeret videovervågning 
i aflæssehallen.

Al færdsel i aflæssehallen optages, herunder hvilken form 
for affald, der afleveres. Er der fx tvivl om indholdet af et 
læs,  udarbejdes der efterfølgende en rapport. Rapporten vil 
blive tilsendt vognmanden.

Åbningstider
Slagelse Forbrændingsanlæg har døgnåbent.



Under vejning
Når bilen holder på vægten SKAL motoren stoppes.

Sikkerhed og aflæsning

Arbejdstilsynets krav
Arbejdstilsynets krav er beskrevet i At-vejledning D.2.2 af 
maj 2001.

Aflæsning

Containervogne:
Containerlåse skal sikre, at containeren fastholdes på køre-
tøjet under transport/aflæsning.

Komprimatorvogne:
Der må IKKE arbejdes direkte under åben bagklap.
Hvis rensning er nødvendig - anvend redskab og arbejd fra 
siden af vognen.

Efter at vognen har været på vægten, kører den til aflæsse-
båsen, hvor silobommen(e) er lukket.

1. Chaufføren bakker vognen til ca. 3 meter fra silokanten. 
Vognen gøres klar til aflæsning i siloen - for contai-
nervogne gælder det, at baglågerne skal fastgøres. 
Herefter åbner chaufføren silobommen(e).

2. Chaufføren bakker hen til silokanten og tømmer 
vognen. Derefter køres der frem og bommen(e) lukkes. 
Chaufføren skal herefter rengøre efter sig dvs. restaf-
fald skal skovles og fejes i silo.

3. Det er IKKE tilladt at aflæsse affald ud for en port med 
rødt lys. Chaufføren må ikke opholde sig i området, hvor 
der er afmærket med gult, hvis bommen(e) er åben.

4. Hvis bommen(e) er lukket, må chaufføren godt opholde 
sig i området ved silokanten, dvs. hvor der er afmærket 
med gult.

Følg disse simple anvisninger og 
medvirk til at øge sikkerheden 

for alle, der færdes på 
AffaldPlus’ anlæg.

Er du i tvivl kan du altid spørge 
personalet.

Alarm
• Ved alarm - stands omgående al’ aflæsning
• Følg personalets anvisninger. 

Børn og dyr
Børn og dyr må under ingen omstændigheder forlade vog-
nens førerhus under ophold i aflæssehallen.

Hastighed
Med mindre andet er angivet, må man maksimalt køre 25 
km/time på AffaldPlus’ område. Dog maksimalt 10 km/time 
ved kørsel til vægt og aflæssehal.

Hold afstand og undgå hård opbremsning før og på væg-
tene.

..............

Alkohol og rusmidler
Overalt i AffaldPlus er det forbudt at medbringe og 
indtage øl, vin og spiritus og andre rusmidler.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge nogen steder på  
AffaldPlus’ faciliteter eller matrikler. 
Håndværkere, der arbejder for AffaldPlus,  
må heller ikke ryge i umiddelbar nærhed  
af/synligt ved porte og lignende.


