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Sikkerhed og færdsel. 
 

I/S Kraftvarmeværk Thisted har en miljøgodkendelse til at forbrænde forbrændingsegnet affald. 

Dette betyder, at Kraftvarmeværket forpligter sig til at overholde en række regler og krav på 

miljøområdet. 

I/S Kraftvarmeværk Thisted lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø – således at også sikkerhed 

ved aflæsning og kørsel på anlægget prioriteres meget højt for alle, der færdes på anlægget. 

Dette kan kun skabes i et samarbejde imellem brugerne og personalet på værket. 

 

 

Generelle regler for færdsel på Kraftvarmeværkets matrikel. 
 

❖ Al færdsel i aflæsserhallen skal foregå, væk fra kanten, og bag den opmærkede, røde, linje 

på gulvet. Når bommen er nede, kan dette fraviges. 
 

❖ Overtøj skal være med høj synlighed minimum Hi Vis kl. 1 (fx overtræksvest). 
 

❖ Alle chauffører har pligt til at feje/rengøre aflæsserområdet efter hver tømning. 
 

❖ Ved færdsel i aflæsserhallen er man selv ansvarlig for at være opmærksom på om bommen 

er lukket eller åben. 
 

❖ Håndtering af net og presenninger bør, som udgangspunkt, udføres udenfor 

aflæsserhallen, så man ikke skaber ventetid for andre leverandører. 
 

❖ Ved påkørsel, eller anden beskadigelse af bygninger og anlæg, vil vognmanden blive gjort 

ansvarlig og afregnet for udbedring af skaden. 
 

❖ Rygning og åben ild er strengt forbudt i aflæsserhallen. 
 

❖ Kør forsvarligt og overhold hastighedsgrænsen på 15 km/t. 
 

❖ Der må ikke bremses hårdt op på vægtene. 

 

❖ Kravl aldrig i læsset. 
 

 

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning. 
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Procedure ved aflæsning 

❖ Bak hen til bommen for at påvirke nærhedsføleren. 

❖ Åbn bagsmækken ved manuel betjening. 

❖ Tryk på betjeningsknappen og bommen går op. 

❖ Bak hen til silokanten og tip ladet / containeren. 

❖ Kør frem – således at nærhedsføleren ikke påvirkes mere. 

❖ Bommen lukkes ved at trykke igen. 

❖ Luk bagsmækken og fjern alt spild. 

❖ Husk at hænge skovl og kost på plads. 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger 
 

Kameraovervågning 

Der er opsat overvågningskameraer på alle værkets udvendige arealer.  

Desuden er der også kameraovervågning i aflæsserhallen. 

Optagelserne gemmes i op til 30 dage.  

 

Toiletbesøg 

Du er velkommen til at benytte toilettet ved administrationsbygningen (døren for enden af 

bygningen ved siden af affaldssiloen). 

 

Passagerer med i bilen 

Passagerer må IKKE forlade vognens førerhus under ophold i aflæssehallen. 

 

Du skaber risiko for dig selv og andre, hvis: 

- Du færdes på den forkerte side af den røde streg 

- Du kravler i læsset. 

- Du kører for hurtigt. 

- Du anvender defekt eller ringe materiel. 


