Adresse og åbnings der:

AFLD OPLANDSOMRÅDE

AFLD Fasterholt
Fasterholtgårdvej 10
7400 Herning

Mandag – fredag

Kl. 07.00 – 16.00

Lørdag og søndag

Lukket

Helligdage

Lukket

24. og 31. december ‐ Lukket

1. maj og 5. juni ‐ kl. 07.00—12.00
(kun hverdage)

E‐mail : afld@afld.dk

Administra on:
Uldjydevej 2
7400 Herning
Tlf. 97 37 33 77

Sikkerheds‐
og
forholdsregler
AFLD Fasterholt

AFLD Fasterholt tlf. 97 14 84 44

Sikkerheds– og
forholdsregler
Færdselsloven er gældende på AFLD Fasterholt.
Under kørsel på anlægget skal der tages hensyn l
øvrig kørende og gående trafik.
Der anbefales, at der al d køres e er forholdene
med en has ghed på max. 20 km/ me.

Aflæsningsregler
Port 1‐6 i modtage‐/kontrolhal og Port 18 i kompo‐
steringshal
Det er IKKE lladt at erne aﬀaldsnet e er indbak‐
ning i ldelt port.
Baglågens låsemekanisme skal kunne betjenes
minimum 2 meter fra aflæsseskant.
Hvis der pågår aflæsning i naboporten, skal chauﬀø‐
ren være meget opmærksom ved færdsel langs eget
køretøj og ved betjening af containerens låsemeka‐
nisme på eget køretøj.

Gående skal al d være opmærksom på kørende
færdsel i form af mobile maskiner og øvrige køretø‐
jer.

Port 7‐10 i modtage‐/kontrolhal
Det er IKKE lladt at erne aﬀaldsnet e er indbak‐
ning i ldelt port.
Sidehængte baglåger skal fastlåses i en vinkel på
270 grader ved aflæsning.

Færdsel på aﬀaldsbehandlingsanlægget
Sikkerheds– og forholdsregler i denne brochure
skal følges.
Det er den enkelte bruger af anlægget samt dennes
arbejdsgivers eget ansvar at sæ e sig ind i og følge
de givne sikkerheds– og forholdsregler.
Brochuren kan udleveres i vejeboden og ses på
AFLDs hjemmeside www.afld.dk.

Skader
Vejerboden kontaktes, hvis der påføres
skade på AFLDs ejendom.

Hvis der pågår aflæsning i naboporten, skal chauﬀø‐
ren være meget opmærksom ved færdsel langs eget
køretøj og ved betjening af containerens låsemeka‐
nisme på eget køretøj.
Ved aflæsning i port 7‐10 skal chauﬀøren udvise
stor agtpågivenhed, idet der forekommer trafik
af mobile maskiner i aflæsningsområdet.
Port 1‐10 i modtage‐/kontrolhal og port 1‐8 i
komposteringshal
Åndedrætsværn skal beny es, når det skønnes
nødvendigt.
Af hensyn l brandfare i modtage‐/kontrolhal og
komposteringshal er tobaksrygning og brug af åben
ild forbudt.

Færdsel l fods i modtage‐/kontrolhal og
komposteringshal
Der skal bæres trafikvest eller lsvarende
fluoriserende beklædning.
Åndedrætsværn skal beny es, når det skøn‐
nes nødvendigt.
Af hensyn l brandfare er tobaksrygning og
brug af åben ild forbudt.
Besøgende/gæster og vært
På hele anlægget skal der bæres trafikvest
ved færdsel l fods.
Åndedrætsværn skal beny es, når det skøn‐
nes nødvendigt.
Af hensyn l brandfare er tobaksrygning og
brug af åben ild forbudt i modtage‐/
kontrolhal, komposteringshal og i gasanlæg‐
get.
Uheld/ulykker
Ved port 6 og port 7 i modtage‐/kontrolhal
forefindes telefon på indvendig side af byg‐
ning, hvorfra der kan ringes l alarm 112.
Brand
Der forefindes brandtryk ved port 1, 3, 6, 7 og
11 på indvendig side af bygning i modtage‐/
kontrolhal samt på væg l venstre for tragt l
balleanlæg i modtage‐/kontrolhal som kan
ak veres ved brand.
Ved alarmering orienteres vejeboden på tlf.
97 14 84 44.

