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Påbud fra Arbejdstilsynet: Plan for iværksættelse af afhjæl-
pende foranstaltninger  

PåbuddetPåbuddetPåbuddetPåbuddet    
Arbejdstilsynet har den 12. juli 2012 meddelt følgende påbud til Norddjurs og Syddjurs kommuner:  
 

Kommunen påbydes at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække 
kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde af renovations-
firmaet og deres ansatte. 
 
I det omfang kommunen overvejer løsninger, hvis effektuering har et længere tidsmæs-
sigt perspektiv, skal kommunen medvirke til at finde passende og forsvarlige midlertidi-
ge løsninger.  
 
Påbuddet skal være efterkommet senest den 26. oktober 2012.  

 
FFFFororororslag til afhjælpende foranstaltningerslag til afhjælpende foranstaltningerslag til afhjælpende foranstaltningerslag til afhjælpende foranstaltninger    
Med henblik på at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kan udføres på en sikkerheds- 
og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte, har Reno Djurs 
I/S på vegne af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune i samarbejde med renovationsfirmaer-
ne og sækkeleverandøren udarbejdet nedenstående plan for efterkommelse af påbuddet. 
 
Initiativerne retter sig mod alle de forhold, der kan have indflydelse på sikkerheden: 
 

• Regulativerne, der fastlægger borgernes forpligtelser 

• Stativernes fysiske tilstand 

• Information til borgerne om korrekt anvendelse og fyldning af sække 

• Sækkens udformning, konstruktion og afmærkning 

• Entydig fastlæggelse af skraldemændenes håndtering af sækkene – herunder korrekt 
isætning og afhentning af sække og anvendelse af værnemidler 

• Skærpet tilsyn med, at skraldemænd overholder de givne instruktioner og skærpet konse-
kvens ved overtrædelser. 

 



 

 

Det vurderes, at disse tiltag, når de overholdes af alle involverede aktører, stort set vil fjerne risiko-
en for stik- og skæreskader ved anvendelse af plastsække. Samtidig vurderes det, at der med disse 
tiltag vil kunne opnås et niveau for sikkerhed i forbindelse med indsamling af sække i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der næppe (kan) gøres bedre i andre kommuner. 
 
Ultimativ fjernelse af risikoen for stik- og skæreskader vurderes dog kun at kunne opnås ved at 
udfase sækkene og erstatte disse med spande. Det er derfor planen at udfase sækkene hurtigst 
muligt under hensyn til, at kommunerne planlægger et nyt renovationssystem med yderligere gen-
anvendelse. Det konkrete koncept for dette system skal være på plads, inden udbudsprocessen for 
indkøb af spande igangsættes for at undgå fejlinvesteringer på et to-cifret millionbeløb. Herudover 
skal der under alle omstændigheder tages hensyn til udbudslovgivningens og de praktisk gennem-
førlige tidshorisonter for indkøb og udbringning af spande. 
 

Plan for Plan for Plan for Plan for efterkommelse af påbudefterkommelse af påbudefterkommelse af påbudefterkommelse af påbud    
    

Nr.Nr.Nr.Nr.    AktionAktionAktionAktion    BegrundelseBegrundelseBegrundelseBegrundelse    AnsvarligAnsvarligAnsvarligAnsvarlig    

1. 
 
 
 

Sækkene planlægges udfaset (tidsplan 
2014). 
 
 
 

Det vurderes, at udfasning af sække vil 
kunne eliminere risici for stik- og skære-
skader betydeligt. 
 

Reno Djurs I/S og 
kommunerne 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Der fastsættes regulativbestemmelser om, 
at særligt risikable stikkende og skærende 
genstande (kanyler, knive) ikke må bort-
skaffes via renovationssystemet (ej heller 
hvis genstandene er forsvarligt indpakkede) 
i overgangsperioden. 
(Tidsplan 2012) 
 

Det vurderes, at eliminering af særligt 
risikable genstande i dagrenovationen 
vil reducere risici for stik- og skæreska-
der. 
 
 
 
 

Reno Djurs I/S og 
kommunerne 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

Der gennemføres informationskampagne 
over for alle brugere af sække med oplys-
ning om brugernes indflydelse på renovati-
onsarbejdernes sikkerhed og sundhed. 
(Tidsplan 20. oktober 2012) 
 

Det vurderes, at information om korrekt 
anvendelse af renovationssystemet vil 
medvirke til at reducere risici for stik- og 
skæreskader. 
 

Reno Djurs I/S  
 
 
 
 

4. Der gennemføres i samarbejde med sække-
leverandøren, Trioplast Nyborg, vurdering af 
hensigtsmæssige ændringer i sækken, der 
kan give bedre mulighed for korrekt hånd-
tering af denne og større sikring mod gen-
nembrydning. Dette omfatter f.eks., øget 
sejhed i materiale, større tykkelse, mindre 
sæk (anvendeligt volumen), større afstand 
fra top til fyldestreg, der kan give større 
gribehøjde.  
(Tidsplan 2012) 
 

Sikring af god gribehøjde og mindre 
fyldning af sækken vil give bedre mulig-
hed for korrekt håndtering. Stærkere 
materiale kan eventuelt reducere risiko-
en for de hyppigst forekommende ska-
der (dåselåg, torne etc.) 

Trioplast Nyborg og 
Reno Djurs I/S  



 

 

5. Der udarbejdes en opdateret instruktion til 
skraldemænd om korrekt isættelse og af-
hentning af plastsække. Instruktionen ud-
arbejdes af sækkeleverandøren Trioplast 
Nyborg i samarbejde med renovatørerne 
(sikkerhedsorganisationen) og Reno Djurs 
I/S. 
(Tidsplan 2012) 

Det vurderes, at korrekt isættelse og 
afhentning af sækkene i kombination 
med en forbedret sæk stort set vil eli-
minere risikoen for stik- og skæreska-
der. Det er konstateret, at der generelt 
på landsplan er behov for mere tydelige 
og konkrete instruktioner om korrekt 
anvendelse af sække, herunder om kor-
rekt isætning i stativet, løft fra stativ til 
kærre og anvendelse af kærre.  
 

Trioplast Nyborg, 
Renovatørerne og 
Reno Djurs I/S  

6. Der holdes informationsmøde med skral-
demænd, hvor instruktionen og vigtigheden 
af at følge den gennemgås 
(Tidsplan 2012) 
 

Sikring af, at ingen er i tvivl om, hvorle-
des sække skal håndteres korrekt. 

Renovatørerne med 
deltagelse af Reno 
Djurs I/S  

7. 
 

Der indføres skærpet kvalitetskontrol af, 
om entreprenørydelsen leveres som forud-
sat i kontrakten mellem Reno Djurs I/S og 
entreprenørerne.  
(Løbende proces, er igangsat) 
 

Den skærpede kvalitetskontrol vurderes 
at være nødvendig for at eliminere afvi-
gelser fra instruktioner om korrekt sæk-
kehåndtering. 

Reno Djurs I/S 
Renovatørerne  

8. 
 
 
 

Skærpede sanktioner over for skralde-
mænd, som bevidst fraviger de pågældende 
instruktioner. 
(Løbende proces, er igangsat) 
 

Det vurderes, at korrekt håndtering af 
sække vil medvirke til at reducere risici 
for stik- og skæreskader betydeligt. 
Reno Djurs I/S’ kvalitetskontrol har kon-
stateret systematiske afvigelser af gæl-
dende instruktioner. Reno Djurs I/S og 
renovatørerne vurderer, at disse afvigel-
ser øger risikoen for skader betydeligt. 
 

Renovatørerne 
 
 

9. 
 
 
 
 

Der foretages en fornyet vurdering af skral-
demændenes værnemidler, specielt for 
hvad angår forholdet mellem graden af hhv. 
risiciminimering og genevirkning ved brug. 
(Er gennemført) 

Det vurderes, at den rette kombination 
af korrekt sækkehåndtering og relevan-
te værnemidler vil medvirke til at redu-
cere risici for stik- og skæreskader bety-
deligt. 
 

Renovatørerne 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

Der sikres fortsat løbende dialog mellem 
Reno Djurs og renovatørerne med henblik 
på i fælleskab at drøfte og løse arbejdsmil-
jømæssige problemstillinger, herunder ikke 
mindst problematikker, som opstår i snit-
fladen mellem udbyder og renovatør. 
(Løbende proces, er igangsat) 
 

En række af de arbejdsmiljømæssige 
udfordringer kan specifikt adresseres til 
enten udbyder eller renovatør, mens 
andre problematikker har mere kom-
plekse ansvarsrelationer. Formålet med 
dette dialogforum er således at sikre 
helhedsorienteringen i sikkerhedsarbej-
det.   
 

Reno Djurs I/S 
Renovatørerne 
 
 
 
 
 
 

11. Der gennemføres en branchehøring på et 
nationalt niveau med henblik på identifika-
tion af sækkehåndteringens ”best prac-
tice”. 
(Tidsplan 2012) 

Påbuddet er rettet mod 2 navngivne 
kommuner, uagtet at sække anvendes i 
ca. halvdelen af landets kommuner, og 
er i øvrigt udsprunget af et påbud til en 
enkelt af Reno Djurs’ renovatører. For-
målet med branchehøringen er at identi-
ficere gældende praksis(er) for herigen-
nem at sikre, at sækkehåndteringen på 

Reno Djurs I/S 
Renovatørerne 
RenoSam 
KL 
DI/ATL 
3F 
Trioplast Nyborg 



 

 

Djursland foregår på et forebyggelsesni-
veau, som til stadighed er blandt de 
højeste i Danmark. 
 

 


