
Regler for arbejde og ophold hos 
Sønderborg Varme A.m.b.a. og 
Sønderborg Kraftvarme A/S 
 
Denne folder henvender sig specielt til 
leverandører der arbejder og færdes på 
Sønderborg Varmes anlæg og Sønderborg 
Kraftvarme. 
 
Ankomst 
Ved ankomst til Sønderborg Varmes anlæg rettes 
henvendelse til kontrolrummet eller til 
vagthavende. 
 
Afgang 
Når Sønderborg Varmes anlæg forlades igen, 
meldes der fra i kontrolrummet eller til 
vagthavende. 
 
Arbejde på anlæg 
Al uvedkommende ophold og færdsel på 
Sønderborg Varmes anlæg og Sønderborg 
Kraftvarme i øvrigt, er ikke tilladt. 
Leverandører skal overholde Sønderborg Varmes 
instruktioner vedrørende drift, sikkerhed og miljø, 
og har selv et ansvar for, at generelle 
sikkerhedskrav overholdes. 
 
Ved afbrydelse af arbejdet skal man sikre sig, at 
arbejdspladsen forlades i brandmæssig sikker 
stand. 
 
Arbejdstilladelse 
Hvis det er nødvendigt for arbejdets udførelse, at 
der afbrydes for tekniske installationer, skal det 
ske fra kontrolrummet eller af vagthavende.  

 
Sikkerhed 
Sønderborg Varme har ambitiøse mål med hensyn 
til at gøre arbejdspladsen sikker. Vi kræver derfor 
af vore leverandører, at de overholder alle 
sikkerhedsregler. 
 
Personlige værnemidler og påklædning 
Værnemidler skal være CE-mærkede.  
Der skal anvendes sikkerhedssko på nær i de 
administrative områder eller hvis andet er aftalt.  
Hjelm skal benyttes i skiltede områder og altid 
hvor der arbejdes i flere niveauer. 
Åndedrætsværn skal benyttes i skiltede områder. 
I produktionen skal påklædning som minimum 
bestå af strømper, lange benklæder og overdel 
med korte ærmer. 
 
Arbejde i højden 
Stiger bør kun anvendes som adgangsveje og 
arbejde fra stiger skal begrænses i videst muligt 
omfang. Ved arbejde i højder større end 2 meter 
skal der anvendes sikkerhedsforanstaltninger som 
fx. rækværk, stilladser, afspærring eller fald-
sikringsudstyr. 
 
Housekeeping 
Alle bedes rydde op efter sig og sørge for et 
ryddeligt og ordentligt arbejdssted. 
 
Brand 
Orienter dig om hvilket brandslukningsudstyr der 
findes i umiddelbar nærhed af din arbejdsplads. 
 
I tilfælde af brand kontaktes kontrolrummet eller 
vagthavende omgående. Begynd herefter at 

slukke branden, hvis det er muligt. 
 
Rygning 
Rygning og brug af e-cigaretter foregår udendørs 
på anviste områder. 
 
Alkohol og rusmidler 
Alkohol eller andre former for rusmidler er ikke 
tilladt på Sønderborg Varmes anlæg og 
Sønderborg Kraftvarme. 
 
Værktøj 
Leverandører der skal udføre arbejde på 
Sønderborg Varmes anlæg, skal selv medbringe 
det nødvendige værktøj, også arbejdsbelysning, 
kabler og stiger m.m. Kun i helt særlige tilfælde 
kan der lånes værktøj hos Sønderborg Varme. 
 
Værksted 
Anvendelse af faciliteterne på Sønderborg Varmes 
og Sønderborg Kraftvarmes værksteder er kun 
tilladt ved forudgående aftale med Sønderborg 
Varme. 
 
Omklædningsrum/badefaciliteter 
Disse faciliteter stilles kun til rådighed efter aftale. 
 
Toiletter 
Sønderborg Varme ønsker en høj 
rengøringsstandard. Efterlad altid toilettet i 
samme stand som du selv ønsker at finde det. 
 
 
 
 
Anvisninger fra Sønderborg armes personale skal 



følges. Ved uheld eller ulykke skal dette 
rapporteres til Sønderborg Varme. 
Såfremt sikkerhedsreglerne tilsidesættes, kan det 
medføre bortvisning fra Sønderborg Varme og 
Sønderborg Kraftvarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved ulykke: 
✓ Stands ulykken 
✓ Giv førstehjælp 
✓ Kontakt kontrolrummet på 

tlf. + 45 73 42 42 01 
 
Følg i øvrigt anvisninger fra 
Sønderborg Varmes personale. 
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