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Underleverandører
På AffaldPlus’ miljø-

og biobrændselsanlæg

ULYKKE ELLER BRAND
Hvis en ulykke eller brand skulle indtræffe, alarmeres på telefon nr. 112, og din 
AffaldPlus-kontaktperson underrettes.

Samlingsplads ved ulykke, brand og evakuering er i Vejeboden. 

Ved brand underrettes kontoret på tlf. 5575 0800, og branden forsøges slukket 
med forhåndenværende brandslukningsmateriel.

OPLYS
Hvem der ringer
Hvor det er sket
Hvad der er sket
Hvem der er skadet.

OPGIV DEN ADRESSE DU ER PÅ: 
Se nedenstående.

HUSK
At sende en person til at møde ambulancen.

ADRESSER 
Faxe Miljøanlæg
Præstøvej 105B
4640 Faxe
Tlf.: 5671 5960

Forlev Miljøanlæg
Vejlagervej 4A
4241 Vemmelev 
Tlf.: 5838 2662

Find alle pjecer på hww.affaldplus.dk/pjecer

Administration: 
AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf. 5575 0800
affaldplus@affaldplus.dk
www.affaldplus.dk



DENNE FOLDER
Alle AffaldPlus’ medarbejdere samt leverandører, der arbejder på AffaldPlus’ miljø- og 
komposteringsanlæg, skal kende indholdet af denne folder og overholde gældende Miljø- & 
Arbejdsmiljølovgivning. 

Det er teamleder eller pladspersonale, der udleverer denne instruks i to eksemplarer til 
repræsentanten for eksterne håndværkere. Et underskrevet eksemplar opbevares i vejerboden på 
Faxe - og Forlev Miljøanlæg i 5 år. På Næstved Biobrændselsanlæg opbevares den underskrevne 
instruks i skur i 5 år.

Intet arbejde må påbegyndes uden aftale med en AffaldPlus-kontaktperson på et af ovenstående 
Miljø- og biobrændselsanlæg.

Anvisninger fra AffaldPlus’ arbejdsmiljørepræsentant skal efterkommes.

Overtrædelse af miljø- og sikkerhedsregler kan medføre bortvisning.

PAS PÅ DIG SELV - OG ANDRE!

VIGTIGT! 
EKSTERNE HÅNDVÆRKERE

Ved ankomst indenfor åbningstid skal eksterne håndværkere henvende sig i vejerboden og på 
biobrændselsanlæggene til driftsmedarbejderen for underskrift på og udlevering af instruks. 
Ved arbejdstids ophør, skal eksterne håndværkere henvende sig i vejerboden igen og på 
biobrændselsanlæggene til driftsmedarbejderen inden anlægget forlades. Udenfor åbningstid er 
der kun adgang til anlægget, hvis det på forhånd er aftalt med teamleder, driftsmedarbejder eller 
chef for miljøanlæg.

Kvittering for modtagelse
   

 _____________
                   Dato

_____________   ____________________________

KONTAKTPERSONER

Teamleder, Faxe- og Forlev  
Miljøanlæg, Næstved- og  
Skælskør Biobrændsel samt  
Indvejning
Morten Larsen   
tlf. 2010 4841

 
Faxe Miljøanlæg
Driftskoordinator FAM
Lars Fridberg Nielsen  
tlf. 4083 1873

Forlev Miljøanlæg
Driftskoordinator Forlev  
Miljøanlæg og Skælskør  
Biobrændsel 
Per Madsen 
tlf. 2342 2576

Næstved Biobrændsel
Maskinfører 
Michael Petersen 
Tlf.: 2273 0446

Miljøkoordinator
Maria Jung   
tlf. 5575 0872 



ARBEJDSTIDER, KØRSEL MM. 
Arbejde på pladsen må kun finde sted indenfor pladsens normale åbningstid. Er du i tvivl, så kon-
takt pladspersonalet.

PARKERING OG OPLÆGNING AF MATERIALER
Parkering og oplægning af materialer må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser 
eller efter pladspersonalets anvisninger.

KØRSEL
Kørsel på pladsen skal ske med en hastighed, som ikke overstiger 20 km/t. og i øvrigt efter skilt-
ning.

UDDANNELSE OG CERTIFIKATER
Hvis din arbejdsopgave kræver, at du har gennemgået en lovpligtig uddannelse, skal du kunne 
forevise dit kursusbevis eller certifikat til truck, kran mm.

KONTROL
AffaldPlus foretager stikprøvevis kontrol af, at leverandører overholder gældende lovgivning på 
miljø- og arbejdsmiljøområdet samt at de retningslinjer, der er beskrevet ovenfor, efterleves.

Der vil eksempelvis blive gennemført stikprøvekontrol af:
• at løftegrej og el-værktøj er efterset
• at stilladser overholder gældende lovgivning

AffaldPlus’ MILJØPOLITIK
AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab, som har til formål at håndtere materiale- og 
energiressourcerne fra de seks ejerkommuner til gavn for samfund og miljø.

Det sker under overholdelse af gældende lovgivning, ved at opretholde et miljømæssigt højt  
niveau, og ved at vi:

• sikrer den mest miljøvenlige og effektive affaldshåndtering
• målrettet reducerer de fossile CO2-emissioner og udfaser fossile brændsler
• opstiller mål for at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores drift
• vurderer miljøpåvirkninger, når vi projekterer nye anlægsarbejder
• gennemfører miljøvurdering på væsentlige leverandører
• følger den teknologiske udvikling indenfor nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
• motiverer og uddanner medarbejdere for at sikre forsvarlige miljø-, arbejdsmiljø- og 

driftsforhold.

AffaldPlus er ISO 14001 certificeret, hvilket indebærer, at vi hele tiden forbedrer vores miljøle-
delsessystem og løbende bringer AffaldPlus’ afdelinger op til et niveau, hvor certificering kan  
finde sted.

Vi kommunikerer åbent - både internt og eksternt - om vores miljømæssige ansvar og virke  
samt rapporterer jævnligt om miljøarbejdet.

Miljøpolitikken skal efterleves af enhver medarbejder og alle, der arbejder på vegne af AffaldPlus.

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.



MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER
Du skal følge AffaldPlus’ anvisninger. 

Hvis du er i tvivl: Spørg din leder eller din kontaktperson i AffaldPlus.

Hvor der er ”Hjelm påbudt”, skal dette følges.

Forbud/påbud - tilkendegivet ved skiltning - skal altid respekteres.
 
ARBEJDSULYKKER
Alle arbejdsulykker skal meddeles til din kontaktperson i AffaldPlus.
 
”TÆT PÅ” HÆNDELSER
Følgende skal meldes til din kontaktperson i AffaldPlus. 

Hændelser hvor det kunne være gået galt, fx:
• værktøj, der tabes - uden dog at ramme nogen eller lignende
• olieudslip, som blev stoppet, inden olien flød ud i det fri

EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER
Kortlægning på Faxe- og Forlev Miljøanlæg samt Fladså Losseplads viser, at der kan være risiko 
for eksplosionsfarlig atmosfære på følgende lokaliteter:

-   Pumpestationer med åben perkolatkar (zone 1)
-   Pumpestationer med lukkede perkolatkar (zone 2).

Der skal benyttes iltmåler i pumpestationer med åbne kar – det anbefales, at bruge iltmåler i 
pumpestationer med lukkede kar.

Nyt udstyr installeret i pumpestationer (zone 1 og zone 2 områder) skal være mærket og god-
kendt efter ATEX-direktivet.

Ved arbejde i pumpestationer med åbne kar (zone 1) skal der anvendes typegodkendt elektrisk 
udstyr.

Det skal sikres, at der foreligger en tilladelse til arbejde med tændkilder, før arbejdet igangsæt-
tes. Tilladelsen kan udstedes af teamleder.

BRØNDARBEJDE
Arbejde i brønde skal ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 (af 
7. oktober 1983 om kloakarbejde) samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om 
kloakarbejde (nr. 9. af 14. januar 1988). 

Der gøres opmærksom på, at der ved arbejde i brønde er fare for giftige dampe og eksplosive 
gasser. Der er udarbejdet en driftsinstruks for arbejde i brønde på Forlev Miljøanlæg. Driftsin-
struksen kan fås ved henvendelse til pladspersonalet.

GAS
Der skal udvises forsigtighed ved grave- og anlægsopgaver på Forlev Miljøanlæg, da der må 
påregnes at være store gasforekomster i området.



BRANDRISIKO
Du må kun arbejde med svejsning, slibning eller åben ild efter aftale med din AffaldPlus- 
kontaktperson for opgaven.

Ved svejsning, skærebrænding eller brug af gnistdannende værktøj, som plan- og vinkelsliber, skal 
der ske afdækning med svejsetæpper/brandtæpper i fornødent omfang. 

Et egnet håndslukningsmiddel skal altid forefindes i umiddelbar tilknytning til arbejdsstedet ved 
svejsning, skærebrænding eller brug af gnistdannende værktøj. Undersøg også, hvor nærmeste 
brandslukningsudstyr er placeret.

Du skal kende de miljø- og arbejdsmiljømæssige instruktioner for dine arbejdsopgaver. Spørg din 
leder eller din AffaldPlus-kontaktperson.

VÆRKTØJ
Elektrisk håndværktøj, el-svejseanlæg m.v. skal altid afbrydes ved stikkontakt og stikprop skal 
udtages, når arbejdsstedet forlades. Kabler skal sammenrulles, såfremt de er ført over gulv.

Udlån af special-værktøj aftales med din AffaldPlus-kontaktperson.

HINDRING AF PASSAGE
Bagudgange i vejerboden må ikke blokeres af stilladser, kabler, slanger eller lignende. 

Der må ikke henstilles noget, som vanskeliggør passage i gange, ved veje, trapper og porte.

Såfremt kabler, slanger m.v. skal føres over gangarealer og veje, skal det sikres, at trafik kan foregå 
uhindret. 

Når arbejdsstedet forlades til fyraften, skal kabler og slanger fjernes fra gangarealer.

AFFALD
Affald, der fremkommer ved reparationsarbejde eller lignende, skal fjernes dagligt og placeres på 
anvist plads.

SIKRING AF DIG SELV
Du skal anvende de personlige værnemidler (handsker, briller, hjelm, masker mm.), hvor det er 
krævet af arbejdspladsbrugsanvisningen (APB) påbudt ved skiltning, eller hvor loven kræver 
det.

Arbejde i højder skal ske efter gældende regler. 

STØV
Støvgener skal begrænses ved befugtning. Ved aktivitet i nethallen (området for brændbart 
affald) skal der bæres støvmaske ved udendørs ophold. Støvmasker skal som minimum være 
med P3-filter.

SIKRING AF ANLÆG
Anlæg skal være sikret elektrisk og mekanisk, inden du starter på et arbejde.

Sikrede anlæg er forsynet med skilt: ”Må ikke betjenes”.

Anlæg må kun betjenes og sikres af driftspersonale, der er udpeget af AffaldPlus.

Du skal altid respektere skilte med ’”Må ikke betjenes”.

HJÆLPEUDSTYR
Elektrisk og mekanisk udstyr, løftegrej, stiger, sikkerhedsudstyr mm., der medbringes og 
anvendes på anlægget, skal efterses og vedligeholdes efter gældende lovgivning.

Registrering af udførte lovpligtige eftersyn skal kunne forevises på forlangende.



Oversigtskort over Forlev Miljøanlæg Oversigtskort over Faxe Miljøanlæg

Etape 4.1
Blandet affald
Deponiområde

Etape 3.5

Etape 3.4

Etape 3.2
Etape 3.2

Etape 3.1
Blandet affald
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