
848 E/F Blåbærhaven
C/O Grethe Hervard, Stumpedyssevej 24
2970 Hørsholm

Afgørelse
Vi sendte en høring til jer den 14. september 2015 i forlængelse af tilsynsbesøget 
den 2. september 2015.

I har nu haft mulighed for at komme med jeres bemærkninger til sagens 
oplysninger. Hvis I har sendt bemærkninger til os, er de indgået i vores vurdering 
af sagen, og de fremstår med kursiv i afsnittet nedenfor om sagens oplysninger.
 
Vi har på baggrund af de samlede oplysninger truffet følgende afgørelse:

Påbud
Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet med løft af affaldssække i kælder for 
enden af affaldsskakten, i jernskabet hvor affaldssækkene sidder, planlægges, 
tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt. Risikoen ved løft af affaldssække, der vejer ca. 25 kg, skal undgås 
ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske 
hjælpemidler.
 
 
Rådgivningspåbud
Virksomheden påbydes at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på 
arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbud om at sikre, at 
arbejdet med løft af affaldssække i kælder planlægges, tilrettelægges og udføres, 
så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt med at 
forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

I skal senest den 14. november 2015 give os besked om, at I har indgået aftale 
med en autoriseret rådgivningsvirksomhed. I kan enten bruge formularen om 
aftale på vores selvbetjeningsløsning OnlineAt, eller I kan udfylde blanketten 
nedenfor og sende den til os.

I skal efterkomme påbud og rådgivningspåbud senest den 1. februar 2016.

I skal senest den 8. februar 2016 give os besked om, hvordan I har efterkommet 
påbuddene. I kan her bruge formularen om efterkommelse på OnlineAt eller 
udfylde den anden blanket nedenfor og sende den til os.

I skal orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene.
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Begrundelse for påbuddene
Påbud:
Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med løft af affaldssække på 25 kg. 
ikke er udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet
udsætter de ansatte for belastninger der kan medføre skade på især lænderyg, 
skulder og nakke.
Det begrundes med, at de ansatte løftede affaldssække, der vejede 25 kg pr. stk., 
og at håndteringen foregik i 3/4 arms afstand.
 
Arbejdstilsynet vurderer samtidig, at der var forværrende faktorer. Det skyldes:
 

 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, samtidig med vrid i ryggen når affaldssækkene lægges på vognen.
 
- med foroverbøjet ryg og i snævre rum, når affaldssækkene tages af sækkestativet 
i jernskabet og håndteres til vognen.
 

 At medarbejderne udfører dette arbejde 365 dage, idet der håndteres skrald 
hver eneste dag året rundt, der håndteres 42 stk. affaldssække pr. dag, 
affaldssækkene håndteres i trange rum, jernskabet hvor affaldssækkene er 
monteret, affaldssækkene lægges på en vogn og skubbes gennem hele 
boligblokken, (den lange blok er ca. 300 meter, den korte ca. 150 meter), 
og til kælderrummet, hvor affaldet opbevares inden afhentning.

 
Rådgivningspåbud:
Påbuddet om at sikre, at arbejdet med løft af affaldssække i kælder planlægges, 
tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt er et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at 
løse. Påbuddet er omfattet af § 4, nr. 1, og § 3, stk. 1, 2 og 3 i bekendtgørelsen om 
brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.
 
 
 
Desuden har I ikke inden for det seneste år løst et identisk arbejdsmiljøproblem på 
samme arbejdssted, hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

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 
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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.

Sådan gør I
Når I har fået et rådgivningspåbud, skal I indgå en skriftlig aftale med en 
rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det område, I har fået påbud om. Det 
skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal udarbejde en redegørelse, der 
beskriver:

 Hvordan rådgivningspåbuddet og det påbud, der danner grundlag for 
rådgivningspåbuddet, er efterkommet.

 Hvordan de ansatte har været inddraget i rådgivningsprocessen.
 Hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at der opstår tilsvarende 

arbejdsmiljøproblemer i virksomheden i fremtiden.
 Råd om metoder til, hvordan virksomheden kan udarbejde og bruge sin 

arbejdspladsvurdering.
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Virksomheden skal inddrage de ansatte i rådgivningsprocessen.

Aftalen med den autoriserede rådgivningsvirksomhed samt den redegørelse, som 
rådgivningsvirksomheden har udarbejdet, skal forefindes i virksomheden og være 
til rådighed for virksomhedens ledelse, arbejdsledere, øvrige ansatte og 
Arbejdstilsynet.

Virksomheden skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at 
rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at både påbuddet og rådgivningspåbuddet 
er efterkommet.

Anvendte regler
Påbud:
 § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om 

arbejdsmiljø med senere ændringer.
 § 3, stk. 1 og 2,  i bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel 

håndtering.

Rådgivningspåbud:
 § 38, stk. 1 og § 77a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 

af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.
 § 3, stk. 3, § 4, nr. 1, § 6, stk. 1 og 3, § 7, § 9, § 29, stk. 1, 2 og 4, § 30, § 31, 

stk. 1 og 2, § 32, § 33, stk. 1 og 2, § 34, stk. 1 og 3, og § 37, stk. 1 i 
bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede 
rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet med senere ændringer.

Vejledning til at efterkomme påbuddene
Påbud:
I kan læse mere om vurdering af løft og bæring i At-vejledning D.3.1 om løft, træk 
og skub. Se www.at.dk/vejledninger/D-3-1.
 
Rådgivningspåbud:
I kan finde en liste over autoriserede rådgivningsvirksomheder på vores 
hjemmeside. Se www.at.dk/raadgivere.
 
Der er også vejledning til, hvordan I efterkommer et rådgivningspåbud om 
alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer på vores hjemmeside. Se 
www.at.dk/raadgivning/alvorlig-kompleks.

I kan klage over påbuddene
I kan klage over påbuddene til Arbejdsmiljøklagenævnet. Hvis I ønsker at klage, 
skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger 
efter, at I har modtaget påbuddene. Klage over påbuddene har opsættende 
virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddene, mens klagen 
bliver behandlet.

Hvis vi fastholder et eller begge påbud, sender vi klagen videre til 
Arbejdsmiljøklagenævnet, som så behandler jeres klage.

Følg jeres sag digitalt
Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på 
online.at.dk. Her kan I bl.a. se kommende frister, og om Arbejdstilsynet vurderer, 
at I har efterkommet påbuddene.
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Ring, hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til 
påbuddene.

Venlig hilsen

Niels Ørtoft Andersen
Tilsynsførende
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Tilbagemelding om indgåelse af aftale med autoriseret rådgivningsvirksomhed

Sendes til:

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Øst
Postboks 1228, 0900 København C
at@at.dk

Tilbagemelding om indgåelse af aftale med autoriseret rådgivningsvirksomhed om at 
bistå med at efterkomme påbud om sikre, at arbejdet med løft af affaldssække i kælder 
planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligtAfgivet til:

848 E/F Blåbærhaven, C/O Grethe Hervard, Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm

I skal give os besked om, at I har indgået aftale med den autoriserede rådgivningsvirksomhed senest 
den 14. november 2015.
Udfyld nedenstående felter med navn, adresse og CVR-nummer på den autoriserede 
rådgivningsvirksomhed, som I har indgået aftale med.
Blanketten skal underskrives af virksomheden og af en af de ansatte.

Virksomheden bekræfter hermed, at den har indgået en skriftlig aftale med følgende autoriserede 
rådgivningsvirksomhed:

Rådgivningsvirksomhedens navn: _________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________

Postnummer: __________________ By: ___________________________________________

CVR-nummer: ________________________________________________________________

.

___________    ______________________________
Dato                     Underskrift ledelse
.

Undertegnede bekræfter at være blevet gjort bekendt 
med ovenstående

___________    ______________________________
Dato                   Underskrift ansat
..

Til Arbejdstilsynets interne brug:

Vores sag: 20150028535/9 Vores ref.: Niels Ørtoft Andersen
1003088197

20150399127 R

.
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Tilbagemelding om efterkommelse af påbud og rådgivningspåbud

Sendes til:

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Øst
Postboks 1228, 0900 København C
at@at.dk

Tilbagemelding om efterkommelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af 
affaldssække i kælder planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge en autoriseret 
rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddetAfgivet til:

848 E/F Blåbærhaven, C/O Grethe Hervard, Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm

I skal efterkomme påbuddene senest den 1. februar 2016. I skal give Arbejdstilsynet besked om, 
hvordan dette er sket senest den 8. februar 2016.
Blanketten skal underskrives af virksomheden og af en af de ansatte.

1. Beskriv, hvad I har gjort for at løse problemet. 2. Beskriv, hvilken virkning jeres løsning har 
haft på problemet. Arbejdstilsynet skal på baggrund af jeres beskrivelser kunne vurdere, om I 
har efterkommet påbuddet. (Vedlæg eventuelt bilag.)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Virksomheden bekræfter med denne tilbagemelding:
 At rådgivningspåbuddet og det påbud, der danner grundlag herfor, er efterkommet.
 At virksomheden kan dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at påbuddene er 

efterkommet
.

___________    ______________________________
Dato                   Underskrift ledelse
.

Undertegnede bekræfter at være blevet gjort bekendt 
med ovenstående

___________    ______________________________
Dato                   Underskrift ansat
..

Til Arbejdstilsynets interne brug:

Vores sag: 20150028535/9 Vores ref.: Niels Ørtoft Andersen
1003088197

20150399127 T

.


