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Sikkerhedsinstruks for 
eksterne håndværkere  
og entreprenører

Velkommen til Skanderborg Forsyning
Inden arbejdet begyndes skal der ske henvendelse  
til driftsledelsen/driftsmedarbejder. 

• Skiltninger og instrukser om anvendelse af sikkerhedsudstyr skal følges og er  
entreprenørens ansvar.

• ”Bekendtgørelse om Kloakarbejder mv.” skal overholdes.

• Du må kun anvende værktøj og andet sikkerhedsudstyr, der opfylder  
Arbejdsmiljølovens krav, herunder f.eks. stiger og personlige værnemidler m.m.

• Ved længerevarende og gentagende arbejder på kloakanlæg, skal personer  
vaccineres efter gældende regler.

• Ved indgang i driftsbygninger skal personlig gasalarm bæres hele tiden. 

• I tilfælde af en ulykke med personskade eller brand: ALARM 112

• Rygning – der må kun ryges udenfor og væk fra bygninger og anlæg.

• Der skal bæres synlig firma tilhørsforhold og navne id.

• Entreprenøren er ansvarlig for evt. spild/miljøuheld m.m.

• Branddøre/flugtveje og slukningsudstyr må på intet tidspunkt blokeres. 

• Arbejdsstedet/adgangsveje skal holdes ryddeligt og forlades rengjort. 

• Entreprenøren sørger selv for bortskaffelse af eget affald medmindre andet er aftalt.

• Se skiltning for håndtering og sortering af affald.

• Sikkerhedsarbejdet skal koordineres, hvis der er flere håndværkere  
beskæftiget i samme område.

• Ved udførelse af ”varmt arbejde” gælder særlige regler – kontakt driftsledelsen/AMO

Skovby Renseanlæg
Præstbrovej 30, Herskind
8464 Galten

Ry Renseanlæg
Silkeborgvej 36
8680 Ry 

Hørning Renseanlæg
Brogårdsvej 6
8362 Hørning

Gl. Rye Renseanlæg
Engvej 5B
8680 Ry

Overstående gælder på alle renseanlæg, pumpestationer/bygværker
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Kør helt frem til porten/scanner og porten åbner

Ved problemer kontakt 87 93 93 80 

Max. hastighed i området 

Hele området videoovervåges

Pas på robotplæneklipper 

Vroldvej

Døjsøvej

Indgang til mødested 
med administrationen 

i urent tøj-indgang 
”spildevandsgæst”

Mødested

20
km

Skanderborg Forsyning A/S
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

AMO gruppen
AMO koordinator Jens Schelde  87 93 93 61 

Driftsleder Karin Larsen 87 93 93 75

El installatør Lars Knudsen (spildevand)  87 93 93 94 

Servicemedarbejder Jane Ovesen  87 93 93 13

Vagt spildevand: 87 93 93 80
I tvivlstilfælde kontakt sikkerhedsgruppen  
AMO eller øvrige for vejledning m.m.  
inden arbejdet påbegyndes.
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