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1. Indledning 

Denne instruks er gældende for firmaer, der arbejder for Reno Djurs, når arbejdet ud-

føres på Reno Djurs´ ejendom. 

 

Formålet er at sikre, at personale fra firmaer, der arbejder hos Reno Djurs, får et sik-

kert ophold, uden at komme til skade. Herudover lægger vi vægt på, at miljøpåvirk-

ningerne begrænses mest muligt samt naturligvis, at alle lovkrav overholdes. 

 

Vi lægger stor vægt på sikkerhed og miljø og ønsker at være helt i top på disse områ-

der. Vi kræver af vore underentreprenører, at de medvirker til at opretholde et højt 

sikkerheds- og miljøniveau på arbejdspladsen.  

 

Det er et krav, at arbejdet tilrettelægges, så det kan ske på en miljømæssig og sikker-

hedsmæssig fuldt forsvarlig måde.  

 

Der skal ved tilrettelæggelsen tages hensyn til, at driften af Reno Djurs´ anlæg skal 

kunne fortsætte uhindret og være til så lille en gene for vores brugere som muligt. Kan 

det ikke lade sig gøre, drøftes afværgeforanstaltninger med kontaktpersonen hos Reno 

Djurs forud for arbejdet. 

 

Anvisninger fra Reno Djurs´ personale skal følges. Underret altid Reno Djurs om util-

sigtede hændelser som uheld, nærved-uheld, ulykker og brande. 

 

Forslag, der kan højne standarden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet er meget velkom-

ne. 

 

2. Adgang til anlægget 

Inden første besøg hos Reno Djurs skal besøget være aftalt. Alt efter arbejdets omfang 

og karakter vil der blive stillet krav til udarbejdelse af en plan for arbejdets gennemfø-

relse, herunder for brug af sikkerhedsudstyr og øvrige velfærdsforanstaltninger. Dette 

gælder altid forud for arbejde i brønde. 

 

Ved første besøg vil firmaets personale blive modtaget og vist tilrette.  

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte teknisk direktør Henrik Rol-

sted eller driftsleder John Mikkelsen. 

 

 

3. Forholdsregler ved ulykker med personskade 

Ved alvorlige ulykker: 

 

 Stands ulykken. 

 Giv livreddende førstehjælp. 
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 Tilkald hjælp via telefon - på 112 - hvor er ulykken sket - hvad er der sket. 

 Yd førstehjælp – bed de ansatte eller kunderne om hjælp - nødhjælpskasse findes i 

mandskabsbygningen. I Glatved er der også nødhjælpskasser i maskinerne. 

 

Alle ansatte hos Reno Djurs har deltaget i kurser i førstehjælp. 

 

Ved mindre uheld: 

 

 Afhjælp skader med hjælpemidler fra førstehjælpskasse i mandskabsbygningen. 

 Få den tilskadekomne til skadestue, hvis det skønnes nødvendigt. 

 

Underret altid Reno Djurs om ulykker og uheld. 

 

4. Forholdsregler ved brand 

Ved brand i bygning: 

 Få alle ud af bygningen. 

 Alarmer brandvæsenet på 112 

 Forsøg at slukke ilden med ildslukker, der er placeret i container for olie og kemika-

lieaffald på genbrugsstationerne. I Glatved er der ildslukkere i alle bygninger samt 

på maskinerne. 

 

Ved brand i container: 

 Alarmer brandvæsen på 112.  

 Tilkald en medarbejder fra Reno Djurs I/S.  

 Forsøg at slukke ilden med ildslukker, der er placeret i container for olie og kemika-

lieaffald. I Glatved er der ildslukkere i alle bygninger samt på maskinerne. 

 Hold uvedkommende væk. 

 Hold dig fri af røgen - den er giftig og kan ødelægge dine lunger. 

 

Konstaterer du brand i affaldet i Glatved: 

 Kontakt brandvæsen på 112. 

 Tilkald en medarbejder hos Reno Djurs I/S.  

 

Underret altid Reno Djurs I/S om brande. 

 

5. Personlig sikkerhed 

Ved arbejde på affaldsanlæg er der risiko for at blive udsat for sygdomme, hvis du 

kommer i kontakt med affald. Du skal derfor altid tilrettelægge dit arbejde, så du ikke 

kommer i direkte kontakt med affaldet. Får du ved et uheld affald direkte på huden, 

skal du straks vaske huden med sæbe. Beskidt arbejdstøj skiftes. 

 

Undgå støv. Udvikles der støv, og er du udendørs, skal du blive i vindsiden. Er det 

nødvendigt at komme ind i støvskyen, skal der bæres åndedrætsværn med P3 filter. 

Arbejder du i maskiner, skal du blive i maskinen, da indsugningsluften her filtreres. 
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5.1 Arbejde i brønde og ventilbygværker 

For arbejde i brønde gælder særlige regler. Forud for arbejde i brønde skal der være 

truffet særlige foranstaltninger i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Dette 

skal altid aftales med sikkerhedslederen forud for at arbejde igangsættes. 

 

Ved arbejde i brønde er der stor risiko for giftig og eksplosiv gas. Der må derfor først 

arbejdes i brøndene, når det er sikret, at der ikke er eksplosionsfare. Nedstigning i 

brøndene kræver yderligere, at der ved måling sikres, at der ikke er giftige gasser og at 

der benyttes sikkerhedsudstyr. Dette arbejde skal udføres af fagfolk, der er uddannede 

til arbejde i kloakker. 

 

Ventilbygværkerne er udført, så der ved normal drift ikke er risiko for gas, og arbejde 

kan her udføres uden særlige foranstaltninger. 
 

Der er risiko for indånding af giftige gasarter ved rensning af perkolatrør. Indløbene er 

forsynet med vandlås således, at gasserne ikke kan strømme ind fra ledningerne, der 

fører fra den enkelte celle til ventilbygværket. Rørsystemet, der ligger efter vandlåsen, 

er således ”gasfri” og kan åbnes uden risiko for udstrømmende gasser.  

 

På celler, hvor der deponeres organisk affald, er der risiko for gasser fra disse. Vand-

låsen må derfor kun fjernes, hvis der samtidig måles for gas. Når disse ledninger skal 

renses rekvireres der assistance fra slamsugerfirma. 

 

Celle H benyttes til PCB holdigt affald/blandet affald, og celle H løber i samme rør 

som celle I (mineralsk affald), hvorfor der er risiko for gas også i mineralsk. 

 

Der er derfor risiko for gas i samtlige celler. 

 

Skal der spules i perkolatledningerne eller udføres andet arbejde, der kræver, at der 

åbnes til det lukkede rørsystem, skal arbejdet udføres af fagfolk som ved arbejde i 

brønde. Udtagning af perkolatprøver i ventilbygværket er ikke omfattet af disse regler. 

 

Du skal altid sætte dig ind i nødprocedurer, for det arbejde, der skal udføres. Herunder 

skal du orientere dig om, hvor nødudgange er placeret i ventilbygværk under formid-

lingsbygning, og hvordan denne anvendes. 

 

 
5.2 ATEX-område ved kemicontainer 

 

Kemikaliecontainerne er klassificeret som zone 0 i opsamlingsbassinet og zone 1 inde 

i containeren. Temperaturklasse T3, eksplosionsgruppe II B1. Klassificeringen gælder 

under driftsforhold, hvor der ikke er truffet særlige foranstaltninger for at begrænse 

eksplosionsfare. 

 

Arbejdsprocedurer ved daglig drift 

 

                                                      
1 Jf. ATEX vurdering foretaget af Crecea, november 2006 (sag nr. 756) – dog udstrakt zone 1 

jf. vurdering af Reno Djurs´ sikkerhedsudvalg den 18. Februar 09. 
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 Der må ikke ryges eller bruges åben ild i containeren og i området indenfor 3 

m fra containeren. 

 Hvis der skal bruges værktøj eller andre hjælpemidler, der kan fremkalde gni-

ster, skal man have en tilladelse som beskrevet nedenfor under ”Vedligehol-

delse og reparation”. 

 

Procedure ved vedligeholdelse og reparation 

 

Ved indvendig reparation og vedligeholdelse samt arbejde i eller udenpå kemikalie-

containeren, hvor der kan frembringes gnister, skal der foreligge en skriftlig arbejdstil-

ladelse. 

 

Arbejdstilladelsen udstedes af: Driftsleder, miljøchef eller teknisk direktør hos Reno 

Djurs. 

 

5.3 Stænk i øjne 

Øjnene skylles omgående med vand ved mindst 15 grader celsius. Øjenlågene løftes 

og øjnene bevæges i alle retninger.  Øjenskylbatteri i værksted i gammel maskinhal, 

nyt værksted i sorteringshal, mandskabsrum ved sorteringshal, i ventilbygværk, ma-

skiner eller administrationsbygninger/formidlingsbygning anvendes. 

 

På genbrugsstationerne er øjenskylbatteri placeret i kemicontainer og på toilet.  

 

5.4 Stænk på huden 

Huden skylles med vand – gerne koldt, højest håndvarmt.  

Hvis et ætsende stof ikke er vandopløseligt, skal huden vaskes med vand tilsat sæbe. 

 

Ved større uheld skal bruser benyttes. Få hurtigst muligt tøj med ætsende stof af 

kroppen. Skyl og vask til huden er ren.  

 

Er uheldet af et omfang så du behøver hurtig lægehjælp ringes efter ambulance på 

112.   

 

5.5 Kanylestik 

Bliver du stukket af en kanyle, er der risiko for at blive smittet med HIV og leverbe-

tændelse. Du skal derfor gøre følgende: 

 

 Vask stikstedet med sæbe og vand. 

 Pensel i to omgange med jod 2,5 %, der er placeret i nødhjælpsskab i vaskerum og 

nyt mandskabsrum. 

 Kontakt læge eller skadestue. Bliv vaccineret mod leverbetændelse og stivkrampe. 

Få taget en blodprøve til undersøgelse af antistoffer for HIV og leverbetændelse. 

 

Ved stænk med blod eller legemesvæske på beskadiget hud følges samme procedure. 

 

Underret altid Reno Djurs om uheld jf. ovenfor. 
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5.6 Færdsel til fods 

På anlæggene kan der ligge skarpe og spidse genstande. Brug sikkerhedsstøvler, når 

du færdes til fods - så er det nederste af benet også beskyttet. 

 

Færdsel til fods på tippen er forbundet med særlig risiko. Der kan være bløde områder 

hvor der er udlagt slam og hvor der er risiko for at falde. Færdsel skal derfor begræn-

ses til et minimum og ske med stor forsigtighed. 

 

6. Arbejdstøj 

Ved udendørs arbejde hos Reno Djurs I/S, skal der benyttes arbejdstøj således: 

 

 Du skal være synlig - også i skumringen. Tøjet skal opfylde kravene til tøj, der 

benyttes på vejarealer. Der kan lånes sikkerhedsveste. 

 Du skal benytte sikkerhedsfodtøj med sålværn, der beskytter dine fødder. 

 Du skal kunne holde dig varm og tør uanset vejret. 

 Din hud skal beskyttes mod sundhedsskadelige stoffer. 

 Du skal benytte arbejdshandsker. 

 

Fodtøj og yderbeklædning, f.eks. kedeldragt må ikke bringes ind i konto-

ret/spiserummet, men stilles/hænges i forgang ved omklædningsrum.  

 

Arbejdstøjet skal vaskes så ofte, at det altid fremtræder rent.  

 

Besøgende uden kedeldragt og sikkerhedsfodtøj har kun adgang til de faste belægnin-

ger. Der kan, efter aftale med kontaktpersonen hos Reno Djurs, lånes arbejdstøj, hvis 

det er nødvendigt. 

 

7. Værnemidler 

Inden opstart af arbejde hos Reno Djurs skal behovet for værnemidler være kortlagt. 

Værnemidler skal medtages som en del af ydelsen og firmaets ansatte skal benytte 

disse. 

 

Eksempler på værnemidler der skal benyttes: 

 

 Ved udførelse af gravearbejder på deponiet: maskinen skal være forsynet med 

både mikro- og kulfilter. Alternativt skal maskinen være forsynet friskluftanlæg 

forsynet fra flasker. Døre og vinduer i maskiner skal holdes lukkede. 

 Afkortning af vinkeljern med vinkelsliber: operatør skal benytte sikkerhedsbriller 

og øreværn. 

 Udlægning af afstribning på asfaltbelægning: operatør skal benytte arbejdstøj, der 

er godkendt til arbejde på vejarealer.  
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8. Personlig hygiejne 

Ved arbejde på affaldsanlæg er der stor risiko for at blive tilsmudset. Det er vigtigt 

ikke at indtage forureninger, ligesom det er vigtigt ikke at sprede denne til andre. 

 

Ved udendørs arbejder benyttes overtræksdragt, der lægges i forbindelse med pauser, 

så forurening ikke bringes ind i frokoststue. Der vaskes hænder, underarme og ansigt 

før spisning og toiletbesøg.  

 

Håndtering af det beskidte arbejdstøj ved arbejdstids ophør afklares inden ankomst til 

Reno Djurs. Ved håndtering af asbest må arbejdstøjet ikke vaskes i hjemmet. Der kan i 

så fald benyttes engangstøj. 

 

9. Alkohol 

Der må ikke indtages alkohol på Reno Djurs´ ejendom. Det er ligeledes ikke tilladt at 

møde op i påvirket tilstand.  

 

Overskridelse af dette forbud vil medføre omgående bortvisning.  

 

10. Rygning 

Rygning er ikke tilladt i bygninger.  

 

Rygning i Reno Djurs´ maskiner er ikke tilladt, og det frarådes desuden at ryge i ma-

skiner generelt, fordi der normalt ikke kan luftes ud under arbejdet (døre og vinduer i 

maskiner skal være lukkede jf. afsnit 7) 

 

Udendørs må der kun ryges umiddelbart uden for administrationsbygningerne, på are-

aler udpeget hertil. 

 

Rygning i forbindelse med udendørs arbejde må kun ske efter håndvask.  

 

Rygning på genbrugsstationerne er kun tilladt umiddelbart udenfor mandskabsbygnin-

gen. 

 

11. Sikkerhedsorganisation 

Reno Djurs har et sikkerhedsudvalg, der fastlægger sikkerhedsbestemmelserne, der er 

gældende på Reno Djurs´ arealer.  

 

Reno Djurs sikkerhedsudvalg består af fire personer. To arbejdsmiljørepræsentanter, 

en arbejdsleder og en sikkerhedsleder. Jan Frandsen er valgt til arbejdsmiljørepræsen-

tant af pladsmændene og Leif Nyhuus er valgt til arbejdsmiljørepræsentant af persona-
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let i Glatved. John Mikkelsen som arbejdsleder for pladsmænd og maskinførere. Hen-

rik Rolsted er sikkerhedsleder udpeget af ledelsen.  

 

Har du spørgsmål eller forslag, der vedrører sikkerhed, er du altid velkommen til at 

rette henvendelse til sikkerhedsleder Henrik Rolsted, driftsleder John Mikkelsen eller 

en af ovennævnte sikkerhedsrepræsentanter. 

 

12. Miljø 

Miljøpåvirkningerne skal minimeres. Det skal ske ved dels at mimere risikoen for 

uheld, der kan medføre forurening, dels ved at minimere udslip fra maskiner, der be-

nyttes til løsning af opgaven. 

 

Inden opgavens start skal væsentlige miljøpåvirkninger kortlægges, og tiltag der vil 

blive iværksat for at begrænse disse, noteres af entreprenøren i et kort notat, der udle-

veres til kontaktpersonen. 

 

Ovenstående vil blive krævet i forbindelse med opgaver der resulterer i væsentlige 

miljøpåvirkninger eller hvor det vurderes at kunne være risiko herfor. 

 

13. Politik for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet 

Nedenstående er angivet i kursiv den politik for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, som 

Reno Djurs har vedtaget. Denne skal kendes af alle entreprenører, der arbejder for 

Reno Djurs. Som det fremgår af den vedtagne politik vil Reno Djurs ved valg af sam-

arbejdspartnere lægge vægt på, at disse udviser en høj standard for miljø, arbejdsmiljø 

og kvalitet. Det forventes således, at entreprenører, der arbejder for Reno Djurs holder 

sig dette for øje, og lever op til det. 

 

Reno Djurs ønsker at levere serviceydelser, som tilfredsstiller borgeres og virksomhe-

ders behov, og som er kendetegnet ved en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kva-

litet. 

 

Reno Djurs vil være kendetegnet som en virksomhed, som i alle henseender opfører 

sig ordentligt. Derfor lægger vi vægt på at udvise troværdighed, ansvarlighed, venlig-

hed og service. 

 

Ved planlægning af nye tiltag og ved evaluering af eksisterende tiltag vil vi foretage 

helhedsvurderinger, således at der opnås den største positive effekt for miljø, ar-

bejdsmiljø og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.  

 

Vi vil løbende forbedre ledelse og præstationerne af miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. 

Alle ansatte skal bidrage til disse løbende forbedringer og til at efterleve politikken. 

 

Alle medarbejdere skal sikres et udfordrende og udviklende job, uden risiko for ned-

slidning og sygdomme, der skyldes arbejdet. Vi vil derfor arbejde for at forebygge 

skader og arbejdsrelateret sygdom. 
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Vi finder det væsentligt, at bidrage til at ansatte har en god sundhedstilstand og er 

bevidste om forhold, der har betydning for sundhed og velvære. Reno Djurs vil derfor 

arbejde for initiativer, der forbedrer de ansattes sundhed og velvære. Dette gælder 

også de forhold, der ikke relaterer sig direkte til arbejdet. 

 

Reno Djurs vil kendetegnes ved at være en social ansvarlig virksomhed. Vi vil derfor 

arbejde for initiativer til fastholdelse og ansættelse af medarbejdere, der er truet af 

udstødning fra arbejdsmarkedet på grund af f.eks. sygdom og nedsat arbejdsevne. Vi 

finder det samtidig vigtigt for både de pågældende medarbejdere og Reno Djurs som 

helhed, at dette sker på en måde, der er værdiskabende. 

 

Ved valg af samarbejdspartnere vil vi lægge vægt på, at disse udviser en høj standard 

for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. 

 

Reno Djurs vil til enhver tid som minimum overholde lovgivnings- og myndighedskrav. 


