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Høring om sagens oplysninger

Arbejdstilsynet var den 2. september 2015 på tilsynsbesøg.
 
Som vi oplyste på besøget, overvejer vi at give virksomheden påbud om:
at sikre, at arbejdet med løft af affaldssække i kælder planlægges, 
tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt.

 At sikre, at arbejdet med løft af affaldssække i kælder planlægges, 
tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt

 At bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at 
efterkomme påbuddet og med at forebygge lignende 
arbejdsmiljøproblemer.

Rådgivningspåbud giver vi bl.a. i forbindelse med påbud om alvorlige og 
komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse. Disse påbud er 
beskrevet i § 4, nr. 1, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede 
rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

I kan få et rådgivningspåbud, hvis I ikke inden for det seneste år har løst et 
identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, hvor løsningen 
umiddelbart kan overføres.

Giv besked, hvis I har bemærkninger
Vores overvejelser om at træffe afgørelse tager udgangspunkt i de 
oplysninger, som vi indsamlede i forbindelse med vores tilsynsbesøg.

På side tre kan I se vores beskrivelse af sagens oplysninger, som vi beder jer 
læse igennem. Hvis I mener, at beskrivelsen er forkert, eller der mangler 
noget, så kan I skrive jeres bemærkninger til os inden den 28. september 
2015. I kan bruge formularen på vores selvbetjeningsløsning OnlineAt.

Jeres bemærkninger vil så indgå i vores endelige vurdering af, om der er 
grundlag for at træffe afgørelse.
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Hvis vi ikke har hørt fra jer inden fristen, vil vores endelige vurdering ske på 
baggrund af de oplysninger, som I kan se nedenfor.

En eventuel afgørelse vil blive sendt til jer.

Venlig hilsen

Niels Ørtoft Andersen
Tilsynsførende
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Sagens oplysninger
Arbejdstilsynet ved tilsynsførende Niels Ørtoft Andersen har 2. september 
2015 besøgt EJERFORENINGEN BLÅBÆRHAVEN, Blåbærhaven 14, 2980 
Kokkedal, hvor vi fik vist hvordan de ansatte udfører arbejdet med 
skraldehåndtering i Blåbærhaven. Arbejdet foregår i kælderområdet, hvor alle 
affaldsskakte ender i et jernskab, hvor der er monteret en affaldssæk i 
sækkeholder. Der er 21 affaldsskakte placeret i Blåbærhaven. Samtidig er der 
opstillet 21 affaldssække, som bør anvendes til vådt og tungt affald.
 
Affaldssækkene tages ud af jernskabet og affaldsstativet, lægges på en vogn 
og skubbes til samlerum for skrald, i den lange blok ca. 300 meter og den 
korte ca. 150 meter, hvor skraldesækkene så manuelt løftes op i henholdsvis 
800 ltr. og 400 ltr. containere. Der er 17 stk. 800 ltr. containere hvor der er en 
løftehøjde på 122 cm for at få affaldssækkene op i containeren. Der er 11 stk. 
400 ltr. containere hvor der er en løftehøjde på 108 cm for at få 
affaldssækkene op i containeren.
 
 
Vi konstaterede:

 At de ansatte løftede affaldssækkene fra jernskab ved bunden af 
affaldsskakten i kælderen og ud på en vogn, hvor affaldet samles inden 
det
transporteres på en vogn til et aflåst kælderrum, hvor det opbevares i 
henholdsvis 800 ltr. og 400 ltr. containere. Løftehøjde til 800 ltr. 
container
er 122 cm og til 400 ltr. container er 108 cm.

 At håndteringen foregik i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, idet de 
ansatte løftede

- over skulderhøjde når affaldssækkene manuelt skal løftes fra vognen og op i 
henholdsvis 800 ltr. og 400 ltr. containere.
- asymmetrisk når affaldssækkene løftes ud af jernskabet og lægges på vognen 
i kældergangen,
-med foroverbøjet ryg og i snævre rum, når affaldssækkene tages af 
sækkestativet i jernskabet og håndteres til vognen.

 At affaldssækkene vejer 25 kg. pr. stk, at der håndteres 42 
affaldssække pr. dag (365 dage om året).

 
Det blev oplyst:

 At de ansatte under det daglige arbejde i boligblokkene manuelt 
løftede affaldssække.

 At affaldssækkene vejede 25 kg.
 At de ansatte løftede i 3/4 arms afstand.
 At der løftes med foroverbøjet ryg.
 At løftehøjderne til containerene er henholdsvis 122 cm. og 108 cm.

 
Grundlag for rådgivningspåbuddet
Ovenstående oplysninger er blevet bekræftet af inspektør René Dyberg under 
tilsynsbesøget.
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