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Underleverandører til
Næstved Affaldsenergi og  
Næstved Affaldsenergi Syd

Alarmering

Alarmering
Brand eller ulykke – ring  0-1-1-2 (0 for bylinje).

Oplys
Hvem der ringer
Hvad der er sket
Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted)
Hvem er evt. skadet.

Husk
At sende en person ud og modtage ambulancen.

Adresser
Næstved Affaldsenergi
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf. 5575 0800

Næstved Affaldsenergi SYD
Ved Fjorden 13
4700 Næstved
Tlf. 5575 0100

Find alle pjecer på: affaldplus.dk/pjecer



Denne folder er udarbejdet som information til underleverandører, entreprenører, 
servicemedarbejdere mv.

Vi stiller høje krav på miljø- og arbejdsmiljøområdet til os selv, men også til dig, der arbejder for 
AffaldPlus. Din håndtering af arbejdsmiljø har stor betydning for alle, der arbejder for og hos 
AffaldPlus.

Du informeres om særlige arbejdsbetingelser inden opstart på arbejdet hos AffaldPlus og du får 
tilknyttet en kontaktperson fra AffaldPlus, som vil sætte dig ind i de opgaver, der skal udføres. 

Folderen skal ALTID bæres af dig,
når du arbejder på AffaldPlus’ anlæg.

Kontaktinformationer
Kontrolrum Næstved Affaldsenergi  tlf. 5575 0835

Nødhjælpsudstyr
Ved indgangene er der ophængt oversigter over områdets nødhjælpsudstyr.

Placering af hjertestartere er angivet på plantegning i denne folder.

Samlingsplads ved brand
Næstved Affaldsenergi: Det store mødelokale ved administrationen - se plantegning i denne folder 
(vær opmærksom på, at du ved alarm ikke må benytte elevatoren).

Næstved Affaldsenergi SYD: Ved Siemens brandmeldeanlæg for neden i trappegang.  
Hvis dette ikke er muligt - uden for indgangsdør til trappegang. Se plantegning i denne folder.

Vi ønsker et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Pas på dig selv og dem omkring dig

Miljøpolitik

Vi vil i AffaldPlus løbende nedsætte vores miljøbelastning. 
Læs mere på www.affaldplus.dk.

Arbejdsmiljøpolitik

Se eksemplar til gennemsyn.



Navn på din kontaktperson

Telefonnummer

Kvittering for at folder er læst og forstået:

Dato  Signatur

Ved ankomst til anlægget skal du indskrive dig i kontrolrummet. 

Husk, at skrive dig ud igen, inden du forlader AffaldPlus’ område.

Vi ønsker at oplyse omkring sikkerhedVi ønsker at give effektiv instruktion

Du skal altid have folderen på dig, når du arbejder 
på AffaldPlus’ anlæg.

Pas på dig selv og andre!

I kontrolrummet finder du folder og logbog. 

Ingen arbejdsopgave må iværksættes, før der er 
givet tilladelse af din kontaktperson.



Arbejdsstedets indretning
• Gangarealer skal holdes rydelige.
• Respekter afspærringer og forbudsskilte.
• Der må ikke placeres noget foran brandslukningsudstyr og flugtveje.
• Før du starter et arbejde, skal du sikre dig, at anlægget er sikret mekanisk og elektronisk.
• Værktøj, maskiner mv. må ikke efterlades uden opsyn.
• Støvgener begrænses.
• Støj skal så vidt muligt afgrænses til arbejdsområdet, og skal evt. ske på bestemte tidspunkter.
• Der skal træffes aftale om:

• lukning af vand og el.
• aflåsning af bygninger eller byggeplads ved arbejdsdagens ophør.
• rengøring og evt. bortskaffelse af affald fra arbejdsstedet.
• arbejde på tragtdæk, skal aftales med procesoperatør.
• udlån af specialværktøj.

• Udstyr, der medbringes, såsom elektrisk og mekanisk udstyr, løftegrej, stiger og 
sikkerhedsudstyr, skal efterses og vedligeholdes efter gældende regler.

• Ved varmt arbejde skal du vide, hvor nærmeste brandslukningsudstyr er placeret.
• Trykflasker må ikke efterlades med tryk på slangerne. Trykflasker samles efter arbejdets ophør 

på et sted udpeget af AffaldPlus. Spørg din kontaktperson, hvis du er i tvivl.
• Mobile nødbelysningslamper må ikke anvendes til arbejdsbelysning.
• Parkering skal foregå på anviste områder eller i markerede felter.
• Mandskabs- og beboelsesvogne må kun opstilles efter aftale.
• Mad må kun indtages i kantine eller mandskabsvogn.

• Hvis brandalarmen lyder, skal du gå til samlingspladsen - se plantegning i denne folder (vær 
opmærksom på, at du ved alarm ikke må benytte elevatoren)

Mærkningspligtige produkter - uddannelse og certifikater

Mærkningspligtige produkter
For hvert mærkningspligtige produkt skal der forefindes ArbejdsPladsBrugsanvisning (APB).

Uddannelse og certifikater
Du skal kunne fremvise kursusbevis eller certifikat ved forespørgsel (fx. ved arbejde med kran, truck, 
epoxy, svejsning mm.).

Varmt arbejde 
Ved udførsel af varmt arbejde, skal du - hvis du bliver bedt om det - kunne fremvise et kursusbevis 
(gyldigt certifikat). Det er leverandørens ansvar at etablere brandvagt under arbejdet og sikre, at 
arbejdet udføres jf. gældende regler.

Vi vil gøre en aktiv indsats for at forbedre det in-
terne arbejdsmiljø

Brud på sikkerhedsreglerne kan medføre 
bortvisning. 
Ved gentagne brud medfører det udelukkelse. 

Vi vil kommunikere åbent – både internt og eksternt 
– om vores miljømæssige ansvar

Arbejdsulykker og tæt på hændelser

Alle arbejdsulykker og tæt på hændelser skal
meddeles til din kontaktperson, der sørger for, at
de registreres.

Dette er vigtigt for at forebygge og opretholde et
godt arbejdsmiljø.

Tæt på hændelser er en hændelse, hvor der kunne
ske en ulykke, men hvor der heldigvis ikke skete
noget. 



Personlige værnemidler

• Hvor der er skiltet med påbud om personlige værnemidler, skal disse altid anvendes.
• Høreværn er påbudt ved støjbelastning på 85 dB eller derover.
• Sikkerhedshjelm skal bæres overalt på anlægget.

Regler for Næstved Affaldsenergi Syd
Ved arbejde udenfor normal åbningstid gælder følgende:
• Arbejdet skal altid være aftalt med personalet på Næstved Affaldsenergi Syd.
• Kraner, truck og hejselift må ikke benyttes uden aftale med personalet på Næstved Affaldsenergi 

Syd.
• Når Næstved Affaldsenergi Syd forlades, skal kontrolrummet på Næstved Affaldsenergi under-

rettes - se tlf.nr. under ”Kontaktinformationer”.
• Ved ulykke eller brand skal enten rådighedsvagt eller kontrolrum på Næstved Affaldsenergi 

kontaktes efter opringning til alarmcentralen.

Affaldssortering, alkohol, rusmidler og rygning

Affaldssortering
I AffaldPlus opfatter vi affald som ressourcer, der kan genanvendes til fremstilling af nye 
produkter, hvis det sorteres korrekt. Derfor skal alle håndværkere på vores anlæg sortere affaldet 
og aflevere det på sorterings-øen, med mindre der er indgået anden aftale før arbejdets start. 
Der skal sorteres efter skiltene på containerne. Se hvor sorterings-øen er placeret på plan-
tegningen i denne folder.
 
Spørg din kontaktperson til råds om sortering, hvis du er i tvivl. 

Alkohol og rusmidler
Alle, der arbejder hos og for AffaldPlus, skal møde på arbejde ædru og upåvirkede af rusmidler.
Det er IKKE tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på AffaldPlus’ anlæg.

Rygning
Fra og med 1. januar 2017 er det ikke tilladt at ryge nogen steder på AffaldPlus´faciliteter eller 
matrikler. Dette gælder også e-cigaretter. Håndværkere, der arbejder for AffaldPlus må heller  
ikke ryge i umiddelbar nærhed af/synligt ved porte og lignende.

Vi vil løbende nedsætte vores miljøbelastningVi ønsker at sikre medarbejdere mod unødigt støv, 
støj, stråling, kulde mv.

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.
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Administration

Aircoolers

Parking

Parking

New aircoolers
(District heating)

Cooling reservoir

Power plant

Meeting points if the alarm sounds
NFA + ADM meetingroom 1, CIP entrance

Emergency exit

Chimney

Defibrillators
For further emergency rescue equipment - 
see the noticeboard at the entrances.

Meeting room

Staircase

Sorting island.

NFA

CIP

Waste to Energy plant

Placering af hjertestartere

     Ved sodavandsautomat og trapper til Næstved Forbrændingsanlæg
     På skur på Næstved Komposteringsplads
     I kontrolrummet på Næstved Forbrændingsanlæg Syd


