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I AffaldPlus ønsker vi et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Denne folder er udarbejdet som information til alle, der udfører arbejde for AffaldPlus 
på AffaldPlus’ anlæg. 

Vi stiller høje krav på miljø- og arbejdsmiljøområdet, ikke alene til os selv, men også til 
dig, der arbejder for AffaldPlus. 

Læs folderen igennem, inden du påbegynder arbejdet!

Sikkerhedsregler
• Alt arbejde skal udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og overholde gældende reg-

ler og bestemmelser fra Arbejdstilsynet, miljøkrav m.v. samt anvisning fra anlæg-
gets arbejdsmiljørepræsentant og leder

• Respektér afspærringer og forbudsskilte
• Værktøj og udstyr skal være efterset og vedligeholdt efter gældende regler mv. og 

må ikke efterlades uden opsyn
• Støv- og støjgener skal begrænses mest muligt
• Der skal træffes aftale om:
 - Eventuel luk af vand og el
 - Afl åsning af bygninger eller byggeplads ved arbejdsdagens ophør
 - Rengøring og evt. bortskaffelse af affald fra arbejdsstedet
• Parkering skal foregå på anviste områder eller i markerede felter
• Man må, som udgangspunkt, ikke færdes i containere og komprimatorer. 

 - Hvis færdsel i containere eller komprimatorer undtagelsesvis er nødvendigt,
   skal strømkabel være afkoblet, og arbejdet skal foregå fuldt sikkerheds-
   mæssigt forsvarligt

• Elektrisk håndværktøj og lignende skal altid afbrydes ved stikkontakten, og stikket 
skal
tages ud af stikkontakten, når arbejdsstedet forlades. Udlagte kabler skal sammen-
rulles, når arbejdsstedet forlades

• Trykfl asker må ikke efterlades med tryk på slangerne.

Varmt arbejde på Næstved Genbrugsterminal (NGT)
Håndværker skal altid henvende sig til personalet på NGT, da de skal afmelde brand-
alarm, inden varmt arbejde kan påbegyndes.

Området, hvor arbejdet skal forgå, bliver som udgangspunkt støvsuget og rengjort af 
personalet, og om nødvendigt bliver området gjort vådt. Håndværkeren skal altid have 
brandslange udrullet ved arbejdsområdet. Og der skal bruges svejsetæpper, hvor der 
kan være risiko for, at gløder falder ned. Svejsetæpper kan lånes af NGT.

Sikkerheds- og førstehjælpsudstyr
Hjertestarter, brandslukningsudstyr og førstehjælpsudstyr fi ndes på alle anlæg. Se 
anlæggets konkrete beredskabsplan ved kontakt til personalet.

Affaldssortering
Affald skal sorteres efter gældende anvisninger. 

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

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

Arbejdsulykker og nærvedhændelser
Alle arbejdsulykker og nærvedhændelser skal håndteres efter gældende regler og med-
deles til AffaldPlus.

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
Det er ikke tilladt at ryge nogen steder på AffaldPlus’ faciliteter eller matrikler. Dette 
gælder også e-cigaretter. 

Brud på sikkerhedsreglerne kan medføre bortvisning

Kontakt personalet for yderligere oplysninger

Relevante kontaktpersoner:

Navn og telefonnummer på arbejdsmiljørepræsentant

Navn og telefonnummer på ansvarlig leder for pladsen


