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

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 mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med 
håndtering af dagrenovation

 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 den 2. 
september 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.
Affaldssækkene tages ud af jernskabet og affaldsstativet, lægges på en vogn 
og skubbes til skralderum, hvor affaldet samles inden den ugentlige afhentning 
af renovationsselskab.
 
Arbejdstilsynet kunne under besigtigelse af afdelingen endvidere konstatere:

 At der i skralderummene i området, samt i skaktene var en 
gennem-trængende ildelugt af affald og forrådnelse.

 At der ikke var mekanisk ventilation i skralderumme.
 At der faldt en del affald ved siden af affaldssækkene, når 

medarbejderne fjernede disse fra skakten.
 At ikke alt affald var pakket sammen i poser eller lignende. Der var en 

del affald, som blev smidt ”åbent” i skakten (fx. pizzarester, pommes 
frites, grød med tomat mm.)

 At affald samles op af medarbejderen, som skal fjerne affaldsposen.
 At der foretages fejning af restaffald under skakten, idet affaldet vil 

hurtigt begynde at lugte endnu mere, hvis det ikke bliver fjernet.
 At der ikke anvendes egnede personlige værnemidler i forbindelse med 

håndtering af affald (såsom maske, egnede handsker og 
beskyttelses-dragt). Der anvendes kun handsker og forklæde. 
Medarbejderne bruger deres almindelige arbejdstøj i løbet af hele 
arbejdsdagen (inkl. under måltider).

 At der foretages rengøring og spuling (aerosoldannelse) i 
skralde-rummene, samt fejning i skaktrummene.

 
Det blev samtidig oplyst:

 At der foretages rengøring af skralderummene enten vha. fejning med 
kost eller spuling med vandtryk en gang om ugen.

 At medarbejderne er nødt til at feje det affald, der falder ved siden af 
skaktene for at undgå ildelugt.

 At der især i sommerperioden, og når det er varmt, er en ulidelig stank 
af råddenskab i kælderskaktene, men også i de kolde måneder stinker 
der i skaktene.

 At beboerne ikke sorterer deres affald og smider alt i skaktene. 
Medarbejderne har bl.a. mødt følgende affaldstyper

-fyldte mælkekartoner med sur mælk i
-rådne madvarer
-brugte bleer
-kattegrus indeholdende urin og fækalier
-brugte kanyler, gafler, skeer og knive
-sildelage i glas, der går i stykker
-rådden fiskeaffald
-jord etc.
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 at skaktene engang imellem kan stoppe til (fx. fordi beboerne kaster 
pizzabakker, eller lignende i skakten). I denne forbindelse kan det 
risikeres, at poserne, som er akkumuleret i skakten, går i stykker.
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