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Information til leverandører
For at undgå utilsigtede miljøpåvirkninger er der i denne vejledning nævnt en 
række krav til de leverandører, som arbejder for Renosyd. Det er væsentligt, at 
leverandørerne videreformidler denne information til de medarbejdere, som sendes 
til Renosyd.

Kompetence, uddannelse, træning og erfaring 
Det er et krav, at der kun anvendes personale med de fornødne kompetencer til de konkrete 
opgaver. 

Håndtering af affald fremstillet af leverandøren
Leverandøren er ansvarlig for bortskaffelse af det affald, som fremkommer ved leverandørens 
arbejde for Renosyd.

Brand/ulykke
Renosyds personale skal snarest muligt varskos. Renosyds personales anvisninger skal følges.

Rep. og vedligeholdelsesarbejde 
Der skal herved gøres opmærksom på at dansk lovgivnings sikkerhedsregler skal overholdes.

Før rep. og vedligeholdelsesarbejde udføres, skal driftsleder eller ansvarlig driftvagt kontaktes 
for afgrænsning af arbejdsområde og sikring af maskinanlæg mod utilsigtet start af motorer 
eller anlæg, tryksætning af ventiler eller lign.

Afprøvning af proces udstyr skal udføres af driftleder eller ansvarlig driftvagt.

Svejsning, skæring eller anden gnistdannelse
Før der udføres arbejde, som kan give risiko for brand eller eksplosion, skal der indhentes til-
ladelse fra driftsleder eller ansvarlig driftsvagt.

Brug af elektrisk værktøj
Ved arbejde i ovnkedel og elfilter må der som hovedregel kun anvendes luftværktøj eller 
elværktøj/lamper med højest 48 V. 

Ledninger skal ophænges så klemning undgås.

Renosyd kan tilbyde skilletransformer til 220V/220V hvor der anvendes dobbelt-isoleret hånd-
værktøj. 



Leverandøren skal selv medbringe værktøj og hjælpematerialer også:

• Åndedrætsværn
• Stiger
• Lys (max 48V) til ovnrum/kedel/røggasrensningsanlæg
• Elværktøj
• Forlængerledninger
• Svejseværker
• Trykluftværktøj
• Skære- og slibeskiver
• Bolte og møtrikker
• Svejsemateriale

Hjelmpåbud skal respekteres. 

Omklædningsrum og køkken/frokoststue placeret nærmest brovægten må benyttes under 
forudsætning af, at de afleveres rene og ryddelige. 

Rygepolitik
Rygning må kun foregå under afdækningen ved NID-anlæg bag kraftvarmeværket.

Covid 19
Ved arbejde eller besøg på Renosyd skal corona restriktioner følges, efter aftalen med driftle-
delsen på Renosyd.

Leverandørvejledning 99.4 - revideret 16.02.2021 af Anders J. Schjødt.
 
Leverandørvejledningen findes også på vores hjemmeside her:  
https://www.renosyd.dk/erhverv/publikationer/foldere/

Leverandørvejledning 99.4 revideres efter behov. 
Leverandøranvisningen rundsendes 1 gang pr. år til de leverandører vi normalt bruger. Der opsættes holder 
til vejledning 99.4 i frokoststue for fremmede håndværkere.
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Renosyd er et fælleskommunalt affaldsselskab, der er ejet af Odder og Skanderborg  
kommuner.

Vi er ca. 80 medarbejdere, der hver dag arbejder ihærdigt på at udleve vores strategi om at gå 
fra affald til værdi i samarbejde med vores 80.000 privat- og 10.000 erhvervskunder. Vi er  
fordelt på følgende afdelinger: Kraftvarmeanlæg, Affaldscenter Skårup,  Affaldscenter  
Norgesvej,  administration, Værdicentralen - Renosyds Genbrugsbutik og 5 genbrugspladser.

Renosyd´s miljøpolitik er:

Vi vil:

• Have fokus på teknisk, økonomisk og miljøoptimeret drift 
• Forbedre miljøindsatsen gennem målsætninger, data og resultater 
• Være bedre end lovgivningen kræver
• Forebygge og minimere gennem dialog 
• Skabe øget værdi af affaldet ved at involvere kunderne 

Miljøpolitikken bliver til handlinger og holdninger
Vi omsætter hver dag Renosyds mission og vision til handlinger og resultater gennem strate-
gier og politikker. Renosyds miljøpolitik beskriver, hvordan vi agerer i forhold til bæredygtighed 
og globale miljøudfordringer.
Renosyds arbejde med at sikre, at arbejdspladsen er et sikkert og attraktivt sted at være for 
medarbejdere og kunder, samt at vores serviceydelser udføres arbejdsmiljømæssigt forsvar-
ligt, er formuleret i Renosyds arbejdspolitik.

Læs mere på www.renosyd.dk


