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Hvad er en At-vejledning?

At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov-
givningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

● uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og
bekendtgørelser)

● forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter
Arbejdstilsynets praksis 

● oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a.
afgørelser og domme

● forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/
-anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. 

Er en At-vejledning bindende?

At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerheds-
organisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler
(lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke
foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt
en At-vejledning.

Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejds-
tilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige
så god og i overensstemmelse med reglerne.

Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov
eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende
metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der
gengives bindende metodekrav mv.

Hvor findes information om At-vejledningerne?

Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er
det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på
Internettet på adressen www.arbejdstilsynet.dk.

I en overgangsperiode vil der stadig findes “gamle” At-meddelelser
og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan
arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-med-
delelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af At-
vejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets
hjemmeside.



At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets praksis, hvor der er risiko for
nedstyrtning.

At-vejledningen skitserer den typiske indretning af aflæsningshaller på for-
brændingsanlæg og de typiske arbejdsfunktioner ved skakten. Både indret-
ning og arbejdsfunktioner kan være anderledes.

1. Beskrivelse

Forbrændingsanlæg er forsynet med skakter, som er op til 20 meter dybe i for-
hold til aflæsningshallens gulv. Renovationsbiler mv. læsser det indsamlede af-
fald af ved at bakke til skaktkanten, åbne containeren og tippe den, så affal-
det falder ned i skakten. Ved aflæsningen skal chaufføren ud af bilen for at
åbne containeren og styre betjeningsgrebene til aflæsning. Der spildes som re-
gel affald på gulvet i aflæsningshallen under aflæsningen.

Skaktkanten er forsynet med et kantstop, så bilerne ikke kan bakke ud over
kanten. Kantstoppet er 20-30 cm højt og har hakker, så affald fra aflæsnings-
hallen kan fejes ned i skakten. Fejningen sker normalt manuelt, mens rengø-
ring af aflæsningshallen ofte foregår med maskiner.

Arbejdsopgaverne ved skaktkanten betyder, at der ofte færdes personer i af-
læsningshallen.

Der er normalt afstribning op til skaktkanten for at markere fare og advare
om, at personer ikke må færdes i denne zone.

Der er ikke foretaget yderligere sikring ved skaktkanten, fordi renovationsbi-
lerne skal kunne læsse af. 

2. Arbejdstilsynets praksis

Det er Arbejdstilsynets praksis på faste arbejdssteder, at områder, hvor der kan
være risiko for nedstyrtning, skal sikres ved indhegning, overdækning eller
anden passende foranstaltning.

Arbejdstilsynets praksis vedrørende maskinanlæg er, at der skal være rækværk
eller lignende sikring, hvis faldhøjden er mere end en halv meter. 
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3. Sikkerhedsforanstaltninger

Skaktkanterne skal sikres, hvis der færdes personer i aflæsningshallen, så man
undgår risiko for nedstyrtning i skaktene. Der skal være tale om en teknisk
løsning, så det ikke overlades til den enkelte at undgå nedstyrtning. Det er ik-
ke tilstrækkeligt sikkert med advarselsmarkering og instruktion af ansatte og
chauffører. Sikkerhedsniveauet skal mindst svare til et rækværk med håndliste,
knæliste og fodliste. Enhver teknisk løsning, der giver tilsvarende sikkerheds-
niveau, kan bruges.

Sikringen kan fx bestå af et bevægeligt og automatisk styret rækværk, som slås
ned, slås til side eller hejses op, når renovationsbilen er bakket til kant, og
som lukkes igen, når bilen kører frem. Rækværket skal konstrueres i overens-
stemmelse med bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler.

Arbejdstilsynet kan acceptere, at der etableres midlertidige foranstaltninger,
indtil skaktkanten er sikret med en teknisk løsning. 

Midlertidige foranstaltninger kan være, at der ikke færdes personer nærmere
end 2 meter fra skaktkanten, og at denne zone er tydeligt afmærket. Rengø-
ring af arealet op til skaktkanten kan fx foregå med en maskine, der er udsty-
ret med operatørkabine.

Der kan undtagelsesvist og kortvarigt arbejdes nærmere end 2 meter fra skakt-
kanten, hvis der arbejdes med faldsikringsudstyr.

Faldsikringsudstyr skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsen om
sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

4. Samarbejde mellem flere arbejdsgivere

Forbrændingsanlæggene er normalt ikke chaufførernes arbejdsgiver. Derfor
skal forbrændingsanlæggets og chaufførernes arbejdsgivere samarbejde om
sikkerheden for alle, der færdes på anlægget. 

Samarbejdsforpligtelsen betyder, at chaufførerne også skal følge de regler, der
gælder for forbrændingsanlæggets egne ansatte. 

Det er ofte forbrændingsanlæggets ansatte, der har opsyn med arbejdet i af-
læsningshallen. Derfor er det forbrændingsanlæggets arbejdsgiver, der nor-
malt må sørge for, at de aftalte sikkerhedsregler overholdes.

Jens Jensen
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