
Værktøjsudlån 

I/S Nordforbrændings retningslinier 

for arbejde og ophold på Nordforbræn-

ding skal altid følges. 

 

Overtrædelse af reglerne eller af anvis-

ninger fra I/S Nordforbrændings per-

sonale kan uden varsel medføre bort-

visning fra området. 
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Værktøj kan ikke lånes af Nordforbræn-

ding 

Parkering 

”Genbrug” 

Parkering af arbejdskøretøjer og privat-

biler må kun ske på de anviste parke-

ringspladser 

Affald og forbrugsvarer mv., der modta-

ges på Nordforbrænding til destruktion, 

må under ingen omstændigheder udta-

ges. 

Overtrædelse heraf kan uden yderligere 

varsel medføre bortvisning fra Nord-

forbrænding 

Sikkerhedsdragter, som anvendes i de 

afmærkede områder, må ikke forlade 

området men skal lægges i de mærke-

de affaldscontainere.  

Kantinen, Sikkerhedsdragter må ikke 

medtages i kantinen.  

Tobaksrygning er ikke tilladt.  

Alkoholpolitik, Der må ikke nydes  

nogen form for alkohol i arbejdstiden. 

Retningslinier 
 

For arbejde og ophold på 

Nordforbrænding 



Retningslinierne gælder for personer: 

Som udfører arbejde for Nord-

forbrænding på bygninger, maskiner 

eller anlæg, og som ikke er ansat af 

Nordforbrænding. Inden for normal 

arbejdstid: 

Henvend dig i kontrolrummet på Kær-

vej 1, der sætter dig i forbindelse med 

din arbejdsleder. 

Skal du have en bil med ind, aftales par-

kering og eventuel aflæsning med ar-

bejdslederen inden indkørsel. 

 

NB! Arbejder du flere dage i træk på 

Nordforbrænding, henvender du dig de 

følgende dage til kontrolrummet - både 

når du kommer og når du går. 

Uden for normal arbejdstid: 

Ring på klokke til kontrolrum, hvor 

du melder din ankomst, afgang og 

aftaler det videre fornødne. Klokken 

er placeret på veje-stander ved væg-

ten. 

Normal arbejdstid på  

Nordforbrænding: 

Mandag - torsdag:  kl. 06.00 - 15.00 

Fredag: kl. 06.00 - 14.00 

Dog åbner receptionen  

mandag – fredag først kl. 8:00. 
 

Fremmede håndværkere m.fl. skal 

anvende egne skurvogne til om-

klædning, bad og spisning, hvis 

ikke andet er aftalt. 

Opsætning af skurvogne aftales 

med arbejdsleder i god tid inden 

opsætning. 

Der er mulighed for tilslutning af 

el, vand, kloak og - efter aftale - 

telefon på skurvognspladsen. 

Der må ikke overnattes i skur-

vogne opsat inden for Nord-

forbrændings hegn. 

Bruges Nordforbrændings om-

klædningsrum undtagelsesvis, må 

varmeskabene ikke bruges som 

garderobeskabe 

 

Advarselssirener, I tilfælde af 

alvorligt driftsuheld vil ad-

varselssirener i ovnhaller og 

fjernvarmecentral hyle. For-

lad da straks forbrændingsan-

læggets område og gå til kan-

tinen i Savsvinget 2 

Sikkerhedsfodtøj og sikker-

hedshjelm skal anvendes over 

alt på anlægget.  

Åndedrætsværn skal anvendes 

selv under korte ophold, i de 

afmærkede områder. 

Sikkerhedsmæssige påbud, 

markeret ved opslag på arbejds-

stedet, skal følges. Det samme 

skal sikkerhedsrepræsentanter-

nes påbud. 

Kedeldragter, som er brugt un-

der arbejde på kranloft og tragte 

under riste, må ikke benyttes i 

andre områder, men skal forbli-

ve på arbejdsstedet. 

Sikkerhedsbestemmelser 

Hvor henvender du dig? Skurvogne 


