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Forord 
 
 
 
Denne håndbog er udarbejdet af Arbejdsliv Teknologisk Institut for Branchearbejdsmiljørådet 
for transport og engros. Formålet med håndbogen er at skabe debat om arbejdsmiljøforholde-
ne på landets genbrugspladser samt give inspiration og konkrete redskaber til, hvordan ar-
bejdsmiljøet kan forbedres. 
 
Håndbogen er udarbejdet i tæt samarbejde med branchen, hvorfor Branchearbejdsmiljørådet 
gerne vil takke medarbejdere og ledere i branchen for aktivt at have medvirket i håndbogens 
tilblivelse. Denne aktive medvirken har været en vigtig forudsætning for, at håndbogen kunne 
blive tilstrækkelig konkret og praksisorienteret i sin beskrivelse af arbejdsmiljøforholdene og 
i de forslag og ideer til forbedring heraf, der præsenteres i bogen. 
 
Håndbogen er i første omgang udarbejdet på baggrund af indsamlet, eksisterende viden om 
arbejdsmiljø på genbrugspladser samt besøg på og interview med medarbejdere og ledere på 
følgende genbrugspladser: Lyngby-Tårbæk, Ørbæk, Ganløse, Lemvig, Kolding og Årslev. Ef-
terfølgende har et udkast til håndbogen været udsendt til høring i kommuner og affaldsselska-
ber i efteråret 2002. I den forbindelse har Branchearbejdsmiljørådet som noget nyt givet mu-
lighed for afholdelse af en række temamøder, hvor ledere og medarbejdere kunne diskutere 
håndbogen med forfatterne. Der har i efteråret 2002 været afholdt 6 af den slags temamøder 
med deltagelse af i alt ca. 120 ledere og medarbejdere. Denne høringsfase resulterede i en 
række bidrag til, hvordan håndbogen kunne udbygges og forbedres i forhold til udkastet, 
hvoraf hovedparten er forsøgt indarbejdet i denne foreløbigt endelige udgave af håndbogen. 
 
Ambitionen med håndbogen er som tidligere nævnt at fungere som inspirationsgrundlag til 
det lokale arbejde med kontinuerligt at udvikle et godt arbejdsmiljø på genbrugspladserne. 
Ved et godt arbejdsmiljø forstås, at arbejdet både skal være uden risiko for nedslidning, syg-
dom og ulykker og samtidigt skal skabe mulighed for personlig udvikling og vækst. Da man-
ge kommuner og affaldsselskaber desuden står over for udvidelser eller nyetablering af gen-
brugspladser, er det endvidere hensigten, at håndbogen vil kunne give inspiration til at træffe 
de arbejdsmiljømæssigt mest hensigtsmæssige beslutninger i forhold til pladsens indretning, 
ledelsesforhold, indretning af mandskabsbygning m.m. 
 
Denne håndbog tager udgangspunkt i en analyse af de arbejdsmiljøproblemstillinger, vi har 
observeret, og er blevet præsenteret for på pladserne og i den efterfølgende dialog med med-
arbejdere og ledere i branchen. Håndbogens forslag til, hvad man kan gøre for at reducere be-
lastningerne, bygger primært på erfaringerne fra genbrugspladser, som har gode eksempler på, 
hvordan de arbejdsmiljømæssige udfordringer håndteres i praksis. 
 
Håndbogen er som udgangspunkt helhedsorienteret og inddrager således de relevante kemi-
ske, ergonomiske, fysiske og psyko-sociale faktorer, der har afgørende indflydelse på ar-
bejdsmiljøet. De psyko-sociale og arbejdsorganisatoriske har imidlertid fået en særlig priorite-
ring i håndbogen. Det skyldes dels, at disse forhold ikke tidligere har været i fokus i forhold 
til arbejdsmiljøarbejdet på genbrugspladsen og dels, at arbejdet på genbrugspladsen de senere 
år har ændret karakter, således at de psyko-sociale krav til medarbejderne er steget. Det gæl-
der f.eks. i forhold til rådgivning af borgerne, kommunikation, konflikthåndtering, selvledelse 
og øget viden om miljøforhold. 
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Håndbogen kan læses i sit hele, men er samtidig opbygget som en opslagsbog, hvor hvert af-
snit kan læses isoleret. Derfor er der også enkelte gentagelser fra afsnit til afsnit. 
 
Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overens-
stemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, 
som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner in-
den for det pågældende område. 
 
Håndbogen kan ses på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside www.bartransport.dk og kan 
rekvireres ved henvendelse hos Branchearbejdsmiljørådets Fællessekretariat på telefon 
70131200. 
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1 Genbrugspladsens rolle i affaldshåndteringen 
 
 
 
Genbrugspladsen spiller en central rolle i den måde, hvorpå kommunerne opfylder Mil-
jøministeriets krav til genanvendelse og håndtering af affald. Genbrugspladsen modta-
ger således primært det private affald, som ikke indsamles i dagrenovation. Formålet er 
at sikre så stor genanvendelse af affaldet som muligt og samtidigt sikre en miljømæssig 
forsvarlig håndtering af det affald, der ikke kan genanvendes. 
 
For at opfylde dette formål skal affaldet sorteres i affaldsfraktioner. Antallet af fraktio-
ner varierer meget fra genbrugsplads til genbrugsplads, og er blandt andet afhængig af, 
hvilke affaldsfraktioner der lokalt kan findes aftagere til. Der er imidlertid enighed om, 
at udviklingen går i retning af udsortering i flere og flere fraktioner med krav om større 
og større renhed i fraktionerne. For den enkelte genbrugsplads, og dermed kommune el-
ler affaldsselskab, kan der således være meget økonomi knyttet op til en korrekt sorte-
ring af affaldet. 
 
Genbrugspladsen er baseret på princippet om kildesortering. Det vil sige, at det er bor-
geren selv, som har det primære ansvar for at sortere affaldet i de på forhånd fastlagte 
fraktioner, mens der foregår meget lidt egentlig eftersortering på genbrugspladsen. 
Medarbejderens opgave er således primært at rådgive borgeren om, hvordan der skal 
sorteres og hvorfor samt at overvåge, at der rent faktisk også sorteres i overensstemmel-
se med reglerne. Der findes imidlertid enkelte eksempler på, at medarbejderne på gen-
brugspladsen selv står med et egentligt eftersorteringsarbejde. Det gælder blandt andet i 
forhold til sortering af batterier i underfraktioner, sortering af farligt affald som f.eks. 
olie- og kemikalieaffald og sortering af PVC. 
 
Der er umiddelbart to forskellige udviklingstendenser, som har betydning for, om antal-
let af sorteringsopgaver på genbrugspladsen vil vokse i de kommende år eller ej. Den 
ene er karakteren af de affaldsfraktioner, der skal sorteres i. Hvis der kommer flere af-
faldsfraktioner, som forudsætter en særlig miljømæssig viden eller et særligt produk t-
kendskab, vil medarbejderne på genbrugspladsen sandsynligvis komme til at stå med 
flere egentlige sorteringsopgaver på pladsen. Omvendt er der en tendens til, at affalds-
selskaber og modtagestationer selv påtager sig disse sorteringsopgaver, og derved har 
muligheden for at skabe et miljø med ekspertise, vo lumen i opgaven og arbejdsmiljø-
mæssigt fornuftigt indrettede arbejdspladser. 
 
Genbrugspladsen har i de senere år udviklet sig til at være en ’publikumssucces’, hvor 
borgerne møder hinanden. Det styrker genbrugspladsens rolle i kommunen, og pladsens 
medarbejdere kommer ofte til at fungere som ambassadører for kommunens miljøpoli-
tik. Genbrugspladsens gennembrud som folkeligt tilløbsstykke understreges naturligvis 
af stigninger i både affaldsmængder og antal besøgende, men også af rockgruppen 
TV2´s nyeste CD med titlen 'På kanten af småt brændbart'. 
 
Borgerne føler, på linie med personalet, en form for ejerskab til genbrugspladsen. Det 
skaber folkelig opbakning til genbrugspladsen, men betyder samtidig, at forhold om-
kring pladsens drift, og dermed også personalets arbejdsforhold, bliver til offentlige an-
liggender, hvis der er konflikter eller uoverensstemmelser mellem borgere, politikere, 
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myndigheder og/eller personale. Det gælder både i den almindelige samtale mellem 
borgere, den politiske debat og i forhold til pressen. 
 
Kommunen/affaldsselskabet har derfor en vigtig opgave i, at borgere og andre brugere 
er informeret om genbrugspladsens formål og reglerne for benyttelse, inden de ankom-
mer på pladsen. Det er med til at sikre, at medarbejderne overvejende kommer til at 
fungere som rådgivere og vejledere fremfor 'ordenshåndhævere'. 
 

 
 
 
Genbrugspladsen har rollen som bindeled mellem borgeren og de mange forskellige ak-
tører og interessenter, der på hver sin måde er beskæftiget med genanvendelse og hånd-
tering af borgernes affald. Nedenstående tegning viser de mange forskellige aktører, der 
har afgørende indflydelse på arbejdsvilkårene på en genbrugsplads. 
 
Det er utroligt afgørende for de ansattes arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder, at sam-
spillet mellem nedenstående aktører i praksis forløber gnidningsfrit og uden de store 
modsætninger. Netop koordineringen imellem de mange forskellige interessenter er en 
af de helt store udfordringer for genbrugspladsens ledelse. 
 
For nogle genbrugspladser er der sammenfald mellem flere af nedenstående aktører. Det 
gælder f.eks. for de genbrugspladser, som er ejet og drevet af et større affaldsselskab. 
Dette sammenfald mellem aktørerne letter naturligvis koordineringsarbejdet, og giver 
mulighed for at skabe et bedre samspil mellem arbejdet på genbrugspladsen og den vi-
dere behandling af affaldet. Det kan f.eks. være i forhold til tømning af containere, valg 
af containere, placering af sorteringsopgaver og lignende. 
 
 

Et eksempel på en flot pjece der informerer borgerne om brugen af genbrugspladsen, og gør 
medarbejderne til centrale repræsentanter for pladsen. 
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2 Ledelsens rolle i forbedring af medarbejdernes 
arbejdsmiljø 
 
 
2.1.1 Arbejdsgiverens ansvar i forhold til sikkerhedsarbejdet 
Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven det overordnede ansvar for, at arbejdet på 
arbejdspladsen foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder i for-
hold til arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse, uddannelse og oplæring, adgang 
til tekniske hjælpemidler m.m. Det vil sige, at det er arbejdsgiveren, der via arbejdslede-
ren og organisationens sikkerhedsorganisation skal sikre, at der foregår et løbende sam-
arbejde mellem medarbejdere og ledere om at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt arbejdsmiljø.  
 
Arbejdsgiveren skal sikre, at der mindst hvert 3. år gennemføres en skriftlig arbejds-
pladsvurdering. At gennemføre en arbejdspladsvurdering betyder, at man skal identifi-
cere, kortlægge, beskrive, vurdere og prioritere de relevante arbejdsmiljøproblemer, der 
er på genbrugspladsen. Desuden skal man planlægge og gennemføre en handlingsplan 
med henblik på at fjerne eller reducere de prioriterede arbejdsmiljøproblemer. Endelig 
skal man evaluere og følge op på handlingsplanen. Arbejdsgiveren skal sikre, at ar-
bejdspladsvurderingen sker i samarbejde med de ansatte enten gennem sikkerhedsorga-
nisationen eller direkte på de små arbejdspladser uden krav om sikkerhedsorganisation. 1  
 
Endvidere er det en del af arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne får den fornødne 
uddannelse og oplæring til at kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Arbejdsgiveren har også ansvaret for, at medarbejderne har adgang til og i 
praksis også anvender de fornødne værne- og hjælpemidler som beskyttelse mod de ri-
sici og belastninger, der ikke på anden vis kan fjernes fra arbejdspladsen2 
 
2.1.2 Ledelsens rolle i forhold til det daglige arbejdsmiljø 
Ud over at spille en aktiv rolle i virksomhedens sikkerhedsarbejde har ledelsen også en 
anden rolle i påvirkningen af medarbejdernes arbejdsmiljø. Det sker gennem fastlægge l-
sen af de fysiske, organisatoriske og økonomiske rammer for arbejdet og gennem den 
måde, ledelsen løbende understøtter medarbejderne i deres arbejde. I dette kapitel be-
skrives den ledelsesmæssige kompleksitet, genbrugspladserne indgår i og nogle vigtige 
arbejdsmiljømæssige overvejelser i forhold til, hvordan man som leder aktivt kan med-
virke til at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. 
 
Hvem er genbrugspladsens ledelse? 
Der er meget stor forskel på den måde, hvordan ledelsen omkring en genbrugsplads er 
organiseret. For det første afhænger ledelsesforholdet af, hvem der i praksis ejer og dri-
ver genbrugspladsen. Som nævnt i kapitel 1 er nogle genbrugspladser både ejet og dre-
vet af fælleskommunale affaldsselskaber. Det betyder, at der som udgangspunkt er en-
tydighed i ledelsesforholdene. Det er den samme aktør, der har ansvaret for at fastlægge 
rammerne for arbejdet på genbrugspladsen, som også har personaleansvaret for medar-
bejderne. 
 

                                                 
1 Se endvidere At-vejledning nr. D.1.1. af november 2002 om arbejdspladsvurdering. 
2 Se endvidere Lov om arbejdsmiljø og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20 juni 

2002 om arbejdets udførelse. 
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Andre genbrugspladser er ejet og drevet af kommunen. Også denne konstruktion sikrer 
som udgangspunkt entydighed i ledelsesforholdene. For de mindre kommuner er det 
imidlertid et problem, at de medarbejdere som har ansvaret for genbrugspladsens drift, 
samtidigt har ansvaret for en lang række andre arbejdsopgaver, og derfor kun har be-
grænset mulighed for at arbejde målrettet med ledelse af genbrugspladsen. I nogle af 
disse kommuner har vi som følge heraf oplevet, at ledelsesforholdet er delt, således at 
den personaleledelsesmæssige del ligger hos en leder, som intet har at gøre med gen-
brugspladsens drift, mens den driftsmæssige ledelse ligger hos en medarbejder i forvalt-
ningen. 
 
Endelig er der en række genbrugspladser, som indgår i mere komplekse strukturer, hvor 
pladserne er ejet af kommunen, men drevet af et affaldsselskab eller en privat aktør på 
området. Her er der tale om en deling af ledelsesforholdet, som betyder, at den persona-
lemæssige ledelse ligger hos kommunen, mens den driftsmæssige ledelse ligger hos af-
faldsselskabet eller den private aktør. Denne adskillelse er med til at vanskeliggøre en 
fornuftig sammenhæng mellem den driftsmæssige ledelsesopgave og den personale-
mæssige ledelsesopgave, hvilket i praksis indebærer en risiko for, at den personaleledel-
sesmæssige opgave nedprioriteres. 
 
Uanset hvilken ejer- og/eller ledelseskonstruktion der er valgt, er det afgørende for 
medarbejdernes arbejdsmiljø, at der er sammenhæng mellem drifts- og personaleledelse, 
og at begge ledelsesopgaver prioriteres, så medarbejderne oplever, at ledelsen under-
støtter deres arbejde.  
 
Udover forskelle i ejerforhold og driftsansvar er der ligeledes stor forskel på, om lede-
ren fysisk er placeret i direkte tilknytning til pladsen eller ej. 
 
Uafhængigt af ledelseskonstruktionen har det generelle indtryk fra pladserne været, at 
der er uddelegeret et stort dagligt driftsansvar til medarbejderne. Det betyder, at medar-
bejderne i praksis arbejder selvstænd igt og tager mange beslutninger om genbrugsplad-
sens daglige drift. Netop dette forhold har en meget stor positiv betydning for medar-
bejdernes arbejdsmiljø, og fremhæves også af medarbejderne som en af de væsentligste 
kvaliteter ved arbejdet. 
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Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Når lederen ikke fysisk er placeret på pladsen og heller ikke har sin daglige/ugentlige 

gang på pladsen, er der en risiko for, at vedkommende mister føling med det daglige 
arbejde på pladsen. Flere medarbejdere giver i den forbindelse udtryk for, at de kan 
have vanskeligt ved at skabe forståelse for deres problemstillinger og ved at bruge 
lederen som sparringspartner. Det betyder, at medarbejderne i realiteten er overladt 
til sig selv i det daglige, hvilket stiller større krav til medarbejdernes evne til at vur-
dere de enkelte situationer og træffe beslutninger på den baggrund. 

 
• Hvis ikke kommunikationen mellem leder og medarbejder fungerer optimalt, kan der 

opstå uklarhed i forhold til opgaveløsningen, og medarbejderne får vanskeligt ved at 
udføre arbejdet tilfredsstillende. 

 
• Hvis ledelsesansvaret i praksis er delt, kan der opstå uklarhed om, hvem man skal gå 

til, hvis man er utilfreds eller har problemer. Denne uklarhed øger igen kravene til 
den enkelte medarbejders evne til selv at håndtere dagligdagens problemer. 

 
• Delt ledelsesansvar kan som tidligere nævnt resultere i en dårlig koordinering af den 

driftsmæssige og den personalemæssige ledelse ofte med det resultat, at den persona-
lemæssige ledelse i realiteten nedprioriteres. En anden konsekvens af et delt ledel-
sesansvar kan være håndtering af kortlagte arbejdsmiljøproblemer, hvor det ofte vil 
være sådan, at problemstillingerne kortlægges i regi af den leder, der har ansættelses-
forholdet, mens mulighederne for at løse eventuelle problemer reelt ligger hos lede-
ren med det driftsmæssige ansvar for pladsen. 

 
2.1.4 Hvad kan man gøre? 
 
• Skabe klarhed om opgaveløsningen. Genbrugspladserne er placeret i en meget 

kompleks beslutningsstruktur med mange aktører. Det er således en forudsætning for 
medarbejdernes mulighed for at arbejde selvstændigt og træffe beslutninger i forbin-
delse med den daglige drift, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skaber 
klarhed om opgaveløsningen og de rammer, medarbejderne skal arbejde indenfor. 

 
• Sikre indflydelse gennem dialog og samarbejde. Indflydelse på eget arbejde er et 

vigtigt element i et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. En væsentlig forudsætning 
for at medarbejderne kan have reel indflydelse på udførelsen af det daglige arbejde 
er, at de inddrages i de beslutningsprocesser, som vedrører og påvirker arbejdet. Det 
er vigtigt, at de har en forståelse for baggrunden for beslutninger om f.eks. nye frak-
tioner, klunserpolitik, ændringer i aftaler med vognmænd, krav til sorteringsrenhed 
m.m., for at de kan træffe de rigtige beslutninger vedrørende prioritering og løsning 
af arbejdsopgaverne. Denne forståelse opnår man kun ved at blive inddraget i proces-
sen. Dertil kommer, at en direkte involvering af medarbejderne i beslutningsproces-
sen også giver mulighed for, at medarbejdernes konkrete erfaringer med det daglige 
arbejde på pladsen bliver integreret i den endelige beslutning. Dermed øges både be-
slutningens kvalitet og medarbejdernes ejerskab til beslutningerne. I praksis kan le-
deren enten sikre, at medarbejderne (eller repræsentanter) deltager direkte i møder, 
hvor der diskuteres og træffes beslutninger, der har afgørende betydning for arbejdet 
på genbrugspladsen, eller vedkommende kan sørge for at tage problemstillingerne op 
med medarbejderne, inden de afgørende beslutninger træffes. Det kan f.eks. handle 
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om aftaler med vognmænd, beslutninger om nye fraktioner, ændret indretning af 
pladsen, information til borgerne, håndtering af klunsning, håndtering af mindre er-
hvervsdrivende, adgangsbegrænsning eller -regulering m.m. 

 
• Klarhed om ledelsesrelation og -rolle. Det er vigtigt at skabe klarhed og åbenhed 

om den (eller de) ledelsesmæssige rolle(r), så medarbejderen ved, hvem vedkom-
mende skal henvende sig til og hvornår. Herunder ligger også en afklaring af rolle-
fordelingen mellem lederen og medarbejderne på pladsen. 

 
• Være opmærksom på behovet for personaleledelse. Selvom medarbejderne på 

genbrugspladserne i høj grad selv er i stand til at få arbejdet til at fungere og i praksis 
varetager hovedparten af den daglige drift, er det vigtigt at være opmærksom på de-
res behov for personaleledelse. Det gælder f.eks. i forhold til at håndtere eventuelle 
konflikter med borgergrupper eller med nogle af de andre aktører, som stiller krav til 
genbrugspladsen. Det gælder i forhold til at sikre, at medarbejderne får feedback på 
og anerkendelse af deres arbejde. Det gælder rollen som sparringspartner for medar-
bejderne, hvis der er forhold, de har brug for at diskutere, og endelig gælder det ar-
bejdet med at sikre medarbejdernes fortsatte faglige og personlige udvikling. 

 
• Sikre ledelsesmæssig nærhed. Ledelsesmæssig nærhed skal ikke forstås som et 

krav om fysisk nærhed. Det er således ikke nødvendigt, at lederen befinder sig på 
pladsen hele tiden. Lederen er imidlertid nødt til at være til stede på pladsen på en 
sådan måde, at medarbejderne har tillid til, at lederen er der, når de har brug for ved-
kommende. Det betyder blandt andet, at lederen skal udvise både interesse for og ha-
ve indsigt i den daglige drift på pladsen, så medarbejderne oplever, at det er me-
ningsfuldt at inddrage vedkommende i relevante overvejelser. Det vanskelige i den 
forbindelse er at etablere denne dialog uden at fratage medarbejderne ansvar og ind-
flydelse på den daglige drift. 

 
• Understøttelse af samarbejde. Hvis der er flere medarbejdere på samme genbrugs-

plads, er det en af lederens opgaver at være opmærksom på, hvordan samarbejdet 
mellem medarbejderne på pladsen fungerer og aktivt medvirke til at skabe et godt 
samarbejde. 

 
• Udarbejdelse af driftsinstruks. En af måderne at sikre klarhed om arbejdsopgaven, 

roller og forventninger er at udarbejde en god driftsinstruks for arbejdet på pladsen. 
Driftsinstruksen skal indeholde de oplysninger, der er vigtige for at sikre klarhed, 
sikkerhed og kvalitet i arbejdet på pladsen. Driftsinstruksen skal selvfølgelig forefin-
des på pladsen i skriftlig form og skal være tilgængelig for pladsens medarbejdere. 
Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender, forstår og føler ansvar for den gældende 
driftsinstruks. Det kan blandt andet ske ved, at medarbejderne involveres i udform-
ningen af driftsinstruksen og ved, at driftsinstruksen anvendes aktivt i det daglige ar-
bejde og samarbejde på pladsen. Desuden er det vigtigt, at det med jævne mellemrum 
diskuteres, om den gældende driftsinstruks fortsat er tidssvarende eller skal justeres 
på et eller flere punkter. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der udarbejdes de nød-
vendige arbejdsinstruktioner i forhold til at sikre, at arbejdet udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.3  

 
                                                 

3 Se endvidere Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20 juni 2002 om Arbejdets udførel-
se. 



 14

 
En god driftsinstruks kan f.eks. indeholde følgende punkter: 
1. En beskrivelse af de arbejdsopgaver, der er på pladsen, og hvordan de skal løses 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder både sorteringsop-
gaver, administrative opgaver, rengøring og vedligeholdelsesopgaver samt even-
tuelle ad hoc. opgaver, f.eks. vedrørende rundvisning/information af besøgende 
på pladsen. 

2. Telefonnumre, mailadresser, kontaktpersoner m.m. på relevante samarbejdspart-
nere som f.eks. modtageanlæg, vognmænd, kommunen eller affaldsselskabet. 

3. En oversigt over pladsens åbningstider. 
4. En gennemgang af eventuelle begrænsninger i eller krav til borgernes anvendelse 

af pladsen. Hvilke regler gælder, hvorfor og hvordan skal de håndhæves. Det kan 
f.eks. være i forhold til afklaring af, hvilket affald der skal afvises eller modtages 
eller regler vedrørende klunsning. 

5. Eventuelle spilleregler for samarbejde og kommunikation medarbejderne imellem 
og mellem medarbejdere og ledelse. 

6. Gennemgang af gældende sikkerhedsmæssige foreskrifter, både når det gælder fo-
rebyggende anvendelse af værnemidler og forholdsregler ved opstået skade eller 
uheld. 

7. Resumé af eller adgang til relevante regulativer eller lignende for arbejde ved 
genbrugspladser. F.eks. regulativ for dagrenovation, storskrald, genanvendelige 
materialer m.m. , regulativ for farligt affald og regulativ for klinisk risikoaffald. 

 
 

 

Skilt ved indgangen til Årslev Genbrugsplads. God 
information til borgerne og et signal til medarbej-
derne om, at der lægges vægt på det arbejde, der ud-
føres ved sortering og genanvendelse. 
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3 Tilrettelæggelse af arbejdet 
 
 
 
Ofte tilrettelægges arbejdet primært ud fra nogle økonomiske overvejelser, men den 
måde man vælger at tilrettelægge det daglige arbejde og samarbejde på, har også stor 
betydning for medarbejderens arbejdsmiljø. Arbejdet skal som udgangspunkt tilrette-
lægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder 
både, når man ser på de enkelte arbejdsprocesser og på den samlede arbejdspåvirkning.4 
En god tilrettelæggelse af arbejdet skal  endvidere leve op til nedenstående krav: 
 
• Der skal være både fysisk og indholdsmæssig variation i den enkelte medarbejders 

arbejde 
• Medarbejderen skal have størst mulig indflydelse på arbejdets indhold og tilrette-

læggelse 
• Arbejdet skal give medarbejderen mulighed for at anvende og udvikle sine kompe-

tencer 
• Der skal være balance mellem de krav, der er i arbejdet og medarbejderens mulig-

hed for at opfylde kravene 
• Medarbejderen skal have mulighed for kontakt og samarbejde med kolleger og/eller 

leder. 
 
Dette kapitel sætter fokus på, hvordan genbrugspladserne tilrettelægger arbejdet, og 
hvad de kan gøre for at sikre en tilrettelæggelse af arbejdet, som også tilgodeser ar-
bejdsmiljøet. 
 
Direkte adspurgt er genbrugspladsens medarbejdere ikke i tvivl om, hvad der er godt 
ved at arbejde på en genbrugsplads: Den store indflydelse og den deraf følgende selv-
stændighed i arbejdet samt muligheden for et meget varieret arbejde. 
 
Medarbejderne tilrettelægger selv arbejdsdagen på pladsen og beslutter, hvem der tager 
hvilke arbejdsopgaver og hvornår. De har som oftest ikke delt opgaverne imellem sig, 
således at det altid er den samme medarbejder, der står ved f.eks. haveaffald eller batte-
risortering, men sørger for at rotere mellem de forskellige opgaver på pladsen, og de 
opnår derved en stor variation i arbejdet. 
 
På en del af pladserne er det ligeledes medarbejderne, der ringer til vognmanden 
og/eller modtageanlæg, når en container skal tømmes, ligesom det mange steder er 
medarbejderen, der fører regnskabet over mængden af affald, antallet af tømninger, ren-
hedsgrader m.m. 
 
Arbejdet på pladserne er meget varieret, og indeholder blandt andet: 
 
• Sorteringsfunktioner, der kræver viden om fraktionerne, grundighed og koncentrati-

on. 

• Rådgivning og vejledning af borgerne, der ud over viden om genbrug, miljø og 
kommunens overordnede politik også kræver gode kommunikationsevner. 

                                                 
4 Se endvidere Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om Arbejdets udfø-

relse. 
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• Oprydning, vedligehold m.m., der kræver fysisk udfoldelse og en vis teknisk snilde. 

• Administrative opgaver, der kræver overblik og indsigt, anvendelse af IT og kom-
munikative færdigheder. 

 
Medarbejderne oplever således, at de i stor udstrækning får lejlighed til at anvende og 
udvikle deres kvalifikationer i arbejdet. Medarbejdernes indsigt og engagement har 
endvidere betydet, at de gennem tiden er kommet med mange konkrete forslag til fo r-
bedringer af pladsernes indretning eller forslag til sortering i nye fraktioner. 
 
Nogle medarbejdere oplever, at der i forbindelse med spidsbelastninger er en ubalance 
mellem de krav, arbejdet stiller, og de muligheder de har for at honorere kravene. Det 
betyder, at de mister overblikket, bliver stressede og oplever, at de er nødt til at gå på 
kompromis med kvaliteten i arbejdet. 
 
Endelig gælder det, at medarbejdere på de enmandsbetjente genbrugspladser ofte arbej-
der uden tilknytning til et egentligt arbejdsfællesskab. 
 

 
 
3.1.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Manglende variation. Risikoen ved ikke at have et varieret arbejde er, at man kom-

mer til at kede sig og mangler indsigt i og overblik over de sammenhænge, der er på 
pladsen. Det kan betyde, at man ikke påtager sig ansvar for pladsens drift og udvik-
ling. På den fysiske side er der ligeledes en risiko for, at man udsættes for en ensidig 
nedslidning afhængigt af, hvilken jobfunktion man udfører størsteparten af dagen. 
Risikoen for manglende variation er størst på de store genbrugspladser med meget 
personale. På de mindre genbrugspladser er det en nødvendighed, at medarbejderne 
kan betjene alle funktioner. 

 
• Manglende indflydelse. Manglende eller begrænset indflydelse på arbejdets plan-

lægning og gennemførelse er med til at reducere medarbejdernes mulighed for at le-
ve op til de krav, der er i arbejdet. Samtidigt skaber det manglende engagement, re-
ducerer medarbejdernes ansvarsfølelse, reducerer medarbejderens udviklingsmulig-
heder og oplevelsen af, at der er mening i arbejdet. 

 
• Manglende mulighed for at anvende og udvikle kompetencer i arbejdet. Denne 

problemstilling hænger tæt sammen med graden af variation og indflydelse i arbej-
det. Manglende variation og indflydelse i arbejdet bevirker nemlig, at muligheden for 
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at anvende og udvikle sine kompetencer i arbejdet reduceres. I nogle sammenhænge 
ser man ligefrem, at der sker en dekvalificering af medarbejderen, hvilket betyder, at 
nogle af de kvalifikationer, medarbejderen tidligere havde, forsvinder som følge af 
ikke at blive brugt i arbejdet. Anvendelse og udvikling af kompetencer i arbejdet har 
stor betydning for den arbejdstilfredsstillelse, medarbejderne oplever og for en sund 
personlig udvikling. 

 
• Ubalance i krav og ressourcer. Ubalance i de krav der er i arbejdet og medarbejde-

rens mulighed for at opfylde kravene kan, som vi har set det på pladserne, resultere i 
manglende overblik, stress og oplevelsen af at gå på kompromis med kvaliteten i ar-
bejdet. Det kan f.eks. være, når en enkelt medarbejder skal passe en stor og uover-
skuelig plads med mange sorteringsopgaver og høje krav til sorteringsrenheden. Eller 
det kan være i spidsbelastede situationer, hvor medarbejderne ikke kan nå at følge 
med de mange besøg, der kommer på pladsen på én gang. Det betyder blandt andet, 
at det ikke bliver kontrolleret, om borgerne sorterer korrekt, at der ikke er mulighed 
for at yde den service og vejledning, som borgerne forventer, at der ikke sker en per-
sonlig modtagelse af olie- og kemikalieaffald, at der ikke bliver ryddet op på pladsen, 
og at der ikke sker en eftersortering af fraktionerne. 

 

 
 
• Manglende arbejdsfællesskab. Det er særligt vanskeligt for medarbejderne på de 

enmandsbetjente genbrugspladser at få mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab. 
Konsekvensen heraf er, at man ikke har nogle kolleger, som man kan tale med om-
kring de ting, man oplever på arbejdet. Man har heller ikke i arbejdslivet nogen, man 
kan dele eller diskutere sine private oplevelser med. Det kan f.eks. være børnenes 
udvikling, aftenens fjernsynsprogram, politik, en tur i teatret, sygdom i familien, 
problemer med konen eller lignende forhold, som er en væsentlig del af det enkelte 
menneskes liv. Det betyder, at det bliver sværere at få plads til det hele menneske på 
arbejdspladsen, og at medarbejderne i høj grad er overladt til selv at håndtere svære 
arbejdsmæssige eller personlige problemstillinger. 
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3.1.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Sikre medarbejderne indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Hovedforudsætnin-

gen for at medarbejderne kan få indflydelse på arbejdet er, at ledelsen uddelegerer 
arbejdsopgaverne og samtidig udviser den fornødne tillid og åbenhed, så medarbej-
derne har en reel mulighed for at løse opgaverne tilfredsstillende. Det gælder også 
indflydelse på udformning af vagt- eller ferieplan, rekvirering af materialer og lig-
nende. For at kunne træffe de rigtige beslutninger i forhold til det daglige arbejde er 
det desuden vigtigt, at medarbejderne får den nødvendige information, at de inddra-
ges i relevante beslutningsprocesser, og at de har mulighed for at få faglig sparring, 
hvis de løber ind i nye problemstillinger. 

 
• Inddragelse af medarbejderne i udvikling af pladsen. Medarbejdernes engage-

ment i den daglige drift vil ofte betyde, at det også er dem, der først opdager, når 
borgernes adfærd ændrer sig, eller hvis affaldsmængderne og de forskellige affalds-
fraktioner udvikler sig. Det er også dem, der ved mest om, hvordan borgerne vil rea-
gere på bestemte ændringer. Derfor er det vigtigt at inddrage medarbejderen i udvik-
ling af pladsen. Der er flere eksempler på, at medarbejderne selv bidrager med kon-
krete forslag på baggrund af de observationer de har gjort. Det kan f.eks. være i for-
bindelse med pladsens indretning, indførelse af nye affaldsfraktioner, information til 
borgerne, anskaffelse af nye containere med komprimator m.m. I den forbindelse er 
det vigtigt, at ledelsen lytter til medarbejdernes idéer og understøtter dem i det videre 
arbejde med en idé. Det kan godt være, at en idé skal gennem flere udviklingsfaser, 
før den kan implementeres, men i stedet for at afvise en umiddelbar urealistisk idé er 
det vigtigt, at ledelsen anerkender, at ideen udspringer af et behov, og derfor aktivt 
understøtter medarbejderen i at omsætte løsningen i noget mere realistisk. Derved 
sikres det ligeledes, at medarbejdernes kompetencer anvendes og udvikles i arbejdet. 
Lederen kan også direkte inddrage udviklingsperspektivet i sine samtaler med med-
arbejderne og der igennem inddrage medarbejderne i en dialog om, hvordan pladsen 
har udviklet sig over det sidste halve til hele år, og hvordan medarbejderne forventer, 
at udviklingen vil se ud et halvt år frem i tiden. "Er det de samme fraktioner, der skal 
sorteres i?", "Skal tømningshyppigheden ændres?", "Er der nogle fraktioner, der er 
vanskeligere at holde rene end andre?" eller "Er der stigning i klunsning, indbrud, 
konflikter med borgerne?" er nogle af de spørgsmål, der kunne indgå i en sådan dia-
log. 
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• Sikre information. Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at medarbejderne får den nød-

vendige information til at kunne træffe beslutninger og udføre arbejdet i overens-
stemmelse med de krav, der stilles. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det i 
mange tilfælde ikke er tilstrækkeligt kun at tilvejebringe informationen i skriftlig 
form. Nogle medarbejdere kan have vanskeligt ved at læse vanskeligt tilgængeligt 
skriftligt materiale. Informationen skal også formidles mundtligt, således at der bli-
ver mulighed for at diskutere, hvad de nye bestemmelser i praksis betyder for arbej-
det på pladsen. Dermed skabes der en fælles tolkning af informationen, og det sikres, 
at alle har samme opfattelse af, hvad det betyder. 

 
• Tid til diskussion. Hvis medarbejderne på en plads skal fungere som en samlet 

gruppe, der tager ansvar for pladsens drift og vedligeholdelse, er det vigtigt, at de og-
så i praksis har tid til at diskutere pladsens udvikling og problemstillinger med hin-
anden. Det er en afgørende forudsætning for, at der i medarbejdergruppen er et ensar-
tet billede af den måde, pladsen skal drives på. Dette punkt forudsætter, at der er ar-
bejdstid uden for åbningstiden, så medarbejderne kan tale uforstyrret uden at blive 
afbrudt af borgere på pladsen. 

 
• Inddrage medarbejderne i møder med eksterne samarbejdspartnere. Som nævnt 

under kapitel 2 om ledelsens rolle er det vigtigt at inddrage medarbejderne i møder 
med affaldsselskabet og modtagestationerne eller andre relevante samarbejdspartne-
re. Det kan enten ske ved direkte inddragelse i møderne eller indirekte ved at diskute-
re problemstillingerne med medarbejderne, inden beslutningerne træffes i anden 
sammenhæng. Medarbejderne får derved en bedre forståelse af baggrunden for even-
tuelle beslutninger om nye affaldsfraktioner eller ændringer i praksis og får samtidigt 
mulighed for at påvirke beslutningerne med udgangspunkt i den viden, de har om, 
hvordan tingene fungerer i praksis. 

 
• Uddannelse og oplæring. Uddannelse og oplæring er en af de væsentligste forud-

sætninger for, at medarbejderne kan udfylde flere forskellige arbejdsfunktioner på 
pladsen tilfredsstillende og dermed opnå et varieret arbejde. Det er derfor nødvendigt 
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at investere i oplæring af nye medarbejdere for at sikre, at de bliver i stand til at 
overskue og prioritere opgaverne i sammenhæng. Uddannelse og oplæring kan også 
handle om at opnå viden om den komplekse sammenhæng genbrugspladsen indgår i. 
Det kan f.eks. ske gennem besøg hos modtagestationer, deponi, affaldsselskabet eller 
andre relevante aktører i den efterfølgende affaldshåndtering. Det kan også handle 
om medarbejderbytte eller erfaringsudveksling med medarbejdere på andre pladser. 
Der står mere om uddannelse og oplæring i kapitel 4. 

 
• Tilknytning til relevant arbejdsfællesskab. Selvom medarbejderne på de fleste 

genbrugspladser arbejder alene eller kun sammen med en eller to kolleger, kan man 
sikre, at de får tilknytning til et lidt større arbejdsfælleskab. Det kan f.eks. ske ved, at 
man etablerer erfagrupper mellem medarbejdere beskæftiget på genbrugspladsen el-
ler med affaldshåndtering i det hele taget. På nogle pladser er sådanne erfagrupper 
suppleret med mobiltelefoner, hvilket ifølge medarbejderne betyder, at de er i daglig 
kontakt med hinanden på pladserne - en slags telefonisk arbejdsfælleskab, som bry-
der noget af den arbejdsmæssige isolation. 

 
• Dialog og indsats for at undgå overbelastning af medarbejderne. For at undgå 

overbelastning er det vigtigt, at der er en løbende dialog om, hvordan medarbejderen 
håndterer de krav, der er i arbejdet. Det gælder særligt i forbindelse med spidsbelast-
ninger, men kan også på de meget store og uoverskuelige pladser være et relevant 
spørgsmål at sætte et mere generelt fokus på. Hvis der er tale om en generelt stres-
sende arbejdssituation, bør sikkerhedsorganisationen inddrages, og medarbejdere og 
ledelse har i fællesskab ansvaret for at finde løsninger, der enten reducerer kravene 
til medarbejderen eller styrker vedkommendes muligheder for at leve op til kravene. 
Det kan f.eks. handle om at øge pladsens overskuelighed ved at indføre lavere con-
tainere eller nedsænke de eksisterende containere, reducere i kvalitetskravene, ændre 
åbningstiden eller tilføre ekstra ressourcer på bestemte tidspunkter. 

 
 

 
Et godt kollegialt forhold er et element i et godt arbejdsmiljø og 
dermed en velfungerende genbrugsplads. 
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4 Kompetenceudvikling og uddannelse 
 
 
 
’Udviklingsparate, ansvarsbevidste og fleksible medarbejdere’ er efterhånden fortær-
skede vendinger, men er ikke desto mindre stadig relevante. På dynamiske og velfunge-
rende arbejdspladser har medarbejderne mange og brede kvalifikationer, og de har fået 
uddelegeret ansvar med ret til at tage væsentlige beslutninger om den daglige drift. 
Medarbejdere, der har lyst til - og får mulighed for - at udvikle brede kompetencer, er 
desuden mindre udsatte ved omstruktureringer på arbejdspladsen. 
 
Kompetenceudvikling og uddannelse er således et vigtigt ledelsesmæssigt redskab til 
sikring af kvalitet, fleksibilitet og udvikling på arbejdspladsen. Men kompetenceudvik-
ling og uddannelse spiller samtidigt en væsentlig rolle i udviklingen af et godt arbejds-
miljø. Det overordnede formål med uddannelse af genbrugspladsens medarbejdere er 
derfor at give medarbejderne mulighed for at: 
 

- løse arbejdsopgaverne med høj kvalitet 
- øve indflydelse på arbejdet 
- opnå en dybere indsigt i og forståelse for arbejdet 
- opnå mulighed for fortsat faglig og personlig udvikling. 
- minimere de sikkerhedsrisici, der er i arbejdet. 

 
Dette kapitel sætter fokus på genbrugspladsernes uddannelsesbehov, og på hvilke mu-
ligheder der er for at styrke medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling. Ud-
dannelse og kompetenceudvikling dækker i den forbindelse alle interne og eksterne ak-
tiviteter, der er medvirkende til at udvikle medarbejderens personlige og faglige kvalifi-
kationer. 
 
Som det fremgår af kapitel 1 er kravene til medarbejdernes kompetencer de senere år 
steget i takt med, at genbrugspladsernes popularitet og betydning på affaldsområdet er 
udvidet. Hvor genbrugspladsen i begyndelsen mest blev betragtet som en skånearbejds-
plads for medarbejdere med fysiske nedslidningsskader, er man i dag klar over, at ar-
bejdet stiller store krav til personlige og faglige kvalifikationer. 
 
Medarbejderne skal: 
• Være åbne, imødekommende og serviceorienterede over for borgerne 
• Kunne informere om regler og markere grænser 
• Kunne håndtere konflikter med 'vanskelige borgere' 
• Have indsigt i affaldsfraktioner og kravene til sorteringsgrad 
• Have kendskab til de økonomiske forhold, som påvirkes af medarbejderens måde at 

tilrettelægge og prioritere arbejdet på 
• Have indgående kendskab til kommunens affaldspolitik og regler for brug af pladsen 
• Kunne benytte tekniske hjælpemidler 
• Kunne udføre simple administrative opgaver, herunder anvendelse af IT 
• Kunne arbejde under hensyn til sikkerhed og sundhed. 

 
Medarbejderne skal desuden have: 
• Kendskab til baggrunden for affaldspolitikken 
• Kendskab til baggrunden for sorterings- og genanvendelsesanlæggenes krav 
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• Kendskab til vilkår for transport 
• Forståelse for betydningen af genanvendelse. 
 
Indtrykket fra branchen er, at der på genbrugspladser er stor tradition for, at medarbej-
derne får kurser i håndtering af olie- og kemikalieaffald samt førstehjælp og brandsluk-
ning. I de senere år er der kommet mere fokus på uddannelsesbehovet, og der er flere 
eksempler på kommuner og affaldsselskaber, som tilbyder medarbejderne kurser i affald 
og genanvendelse samt kommunikation, service og konflikthåndtering. I flere lokalom-
råder har man endvidere oprettet erfagrupper til stor glæde og inspiration for deltagerne. 
En mere systematisk uddannelsesplanlægning er imidlertid ikke særligt udbredt, og der 
er stadig mange medarbejdere, som ikke får mulighed for relevant uddannelse og kom-
petenceudvikling. 
 
AMU-centrene og de tekniske skoler har flere målrettede tilbud om uddannelse af med-
arbejdere på genbrugspladser. Både når det gælder viden om affaldsfraktioner, genan-
vendelse, generelle miljøforhold, kommunikation, service og konflikthåndtering. Der-
udover varetager affaldsselskaberne og modtagestationerne en vigtig uddannelsesopga-
ve gennem afholdelse af halve eller hele temadage for medarbejderne. Mange ledere og 
medarbejdere har imidlertid klaget over, at de eksterne kurser ikke lever op til forvent-
ningerne. Det hænger blandt andet sammen med, at mange af kurserne aflyses, hvilket i 
praksis betyder, at det kan være svært at finde et relevant kursus til en medarbejder. 
Men også indholdsmæssigt oplever nogle medarbejdere og ledere, at markedet ikke ud-
byder det, der er behov for. Flere kommuner og affaldsselskaber taler om behovet for en 
samlet grunduddannelse for miljømedarbejdere (herunder medarbejdere på genbrugs-
pladsen), som dækker ovenstående uddannelsesbehov. 
 
Udover de eksterne uddannelsesaktiviteter indgår sidemandsoplæring som et væsentligt 
uddannelseselement på pladserne.  
 

 
 
4.1.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Begrænset indflydelse på eget arbejde. Uddannelse og kompetenceudvikling er en 

væsentlig del af forudsætningerne for at kunne have reel indflydelse på eget arbejde. 
Større viden giver et større beslutningsgrundlag og indsigt i, hvordan man bedst kan 
tilrettelægge sit arbejde og foretage de rette prioriteringer i det daglige. Også rådgiv-
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ningen af borgeren bliver bedre, hvis medarbejderen ved noget om det, der rådgives 
om, og samtidigt har nogle redskaber til at formidle denne viden til borgeren på en 
god måde. 

 
• Større risiko for overbelastning af medarbejderen. Uddannelse og kompetence-

udvikling er ligeledes et væsentligt redskab til at sikre en fornuftig balance mellem 
de krav og belastninger, der er i arbejdet og medarbejdernes muligheder for at hono-
rere disse. Hvis man ikke har viden og indsigt i en arbejdsopgave, er det vanskeligere 
at overskue opgaven og dermed også at løse den på en fornuftig måde. Det kan let re-
sultere i utilfredshed, oplevelsen af stress, følelsen af at være utilstrækkelig m.m. 

 
• Manglende mening i arbejdet. Utilstrækkelig viden om og indsigt i sit arbejde in-

debærer samtidigt, at det kan være svært at se den større mening i arbejdet. Mening i 
arbejdet er vigtig for at skabe engagement, motivation og arbejdstilfredsstillelse. Det 
er dejligt at vide, at man er med til at udføre et værdifuldt arbejde, og netop arbejdet 
på genbrugspladsen har umiddelbart stor miljømæssig og økonomisk værdi. 

 
• Sikkerhedsaspektet. Arbejdsgiveren har ifølge bekendtgørelse om arbejdets udfø-

relse ansvaret for at sikre den nødvendige oplæring og instruktion af medarbejderne, 
så de kan udføre arbejdet på en farefri måde. Faglig indsigt er en væsentlig forudsæt-
ning for at  have et sikkert og sundt fysisk arbejdsmiljø. Man skal på en ene side vi-
de, hvordan man gennem værnemidler og egen adfærd kan reducere eventuelle risici 
på genbrugspladsen, og på den anden side skal man vide, hvordan man skal forholde 
sig, hvis uheldet er ude. På mange pladser gennemføres oplæring og instruktion som 
sidemandsoplæring. Det skal i den forbindelse overvejes, hvordan man sikrer, at 
denne oplæring er tilstrækkelig og reelt sikrer, at medarbejderne kan udføre arbejdet 
uden sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. På genbrugspladser gælder dette speci-
elt i forhold til håndtering af farligt affald og brug af sikkerhedsudstyr, konflikter 
med borgere, organisk og uorganisk støv og brug af maskiner. 

 
 

 

 
 

Medarbejderne skal kunne benytte tekniske hjælpemidler. 
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4.1.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Arbejde systematisk med uddannelsesplanlægning. Man kan anvende medarbej-

dersamtaler som en mulighed for at få afstemt ønsker og forventninger til uddannelse 
og kompetenceudvikling. Samtalerne kan gennemføres individuelt med den enkelte 
medarbejder eller som gruppesamtaler med hele medarbejdergruppen på pladsen. 
Medarbejdersamtalen kan tage udgangspunkt i en vurdering af, hvilke uddannelses-
mæssige behov medarbejderen har i forhold til at håndtere såvel den nuværende situ-
ation på pladsen, som de fremtidige ønsker/behov til, hvordan pladsen, arbejdet og 
serviceniveauet m.m. forventes at udvikle sig over det næste år. Denne måde at ar-
bejde systematisk med uddannelsesplanlægning kan også medvirke til at synliggøre 
medarbejdernes egne ønsker og behov. Medarbejderne kan selv være interesserede i 
at planlægge deres kompetenceudvikling, men kan have brug for støtte og vejled-
ning. De kan f.eks. have uddannelsesønsker og -behov, som ikke er kendte af ledel-
sen. Uddannelsesplanlægning kan resultere i, at der kommer fokus på medarbejder-
nes ønsker om bred, almen kvalificering. Det kan f.eks. være ønsket om at blive bed-
re til dansk eller regning eller til at bruge IT. Samtalen udmøntes i en uddannelses-
plan for den enkelte og eventuelt for hele medarbejdergruppen. Det er vigtigt, at man 
sørger for at følge op på aftalerne med en dialog om, hvordan det går med den prakti-
ske implementering af planen. Gennemføres kurserne?, Var de gode?, Har de dækket 
behovet? Og så videre…… 

 

 
 
• Bredt syn på uddannelse. Uddannelsesplanerne bør omfatte alle de aktiviteter, der 

udvikler medarbejderne fagligt og personligt. Det kan være følordninger og side-
mandsoplæring, sparringsmulighed, feedback, tid til selv at sætte sig ind i nyt materi-
ale, tid til at løse konkrete, ekstraordinære opgaver i samarbejde med kolleger, kur-
ser, længerevarende efteruddannelsesforløb, erfaringsudvekslingsgrupper, tematise-
rede medarbejdermøder, praktikophold på andre arbejdspladser og lignende. Det er 
imidlertid afgørende for uddannelseseffekten, at der arbejdes målrettet og systemati-
ske med de forskellige aktiviteter. 
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• Arbejde strategisk med uddannelse. Få systematisk medarbejderudvikling indar-
bejdet i kommunens/affaldsselskabets/virksomhedens visioner og planer. Sikre at alle 
personer i organisationen - direktør, mellemledere, tillidsfolk, medarbejdere - har en 
fælles forståelse/accept af, hvad der ligger i begrebet medarbejderudvikling, hvordan 
det prioriteres og hvorfor. Det er vigtigt, at medarbejderudviklingen kobles direkte til 
de strategiske planer om udvikling af genbrugspladsens rolle i affaldshåndteringen 
og den praktiske udmøntning heraf. 

 
• Kompensere for særligt belastende jobs. Systematisk brug af f.eks. eksterne kur-

ser, erfagruppe og praktik på andre arbejdspladser og lignende, som indebærer kon-
takt med andre mennesker, kan være et hensigtsmæssigt redskab til at kompensere 
medarbejdere, som har et særligt belastende, ensidigt eller isoleret arbejde. Her kan 
en systematisk uddannelsesplanlægning udarbejdet i overensstemmelse med de an-
satte være med til at hindre en eventuel negativ udviklingsspiral. 

 
• Erfagrupper. Opfordre medarbejderne til at danne erfagruppe og sikre, at de for-

nødne rammer er til stede. Det kan f.eks. være mellem medarbejdere inden for sam-
me affaldsselskab eller samme kommune. Det kan også være mellem medarbejdere 
på tværs af affaldshåndteringen. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at erfagrup-
pen ofte har både et socialt og et fagligt mål. 

 
• Dialog med uddannelsesstederne. Anvendelse af eksterne kurser bør altid forbere-

des gennem en grundig dialog med uddannelsesstedet og de potentielle deltagere, og 
bør ligeledes følges op af en evaluering med begge parter. Det er afgørende, at det 
ikke er tilfældige bemærkninger og synspunkter, der kommer til at fremstå som erfa-
ringer og dermed får indflydelse på uddannelsesplanlægningen og den fremtidige 
brug af kurser. Flere kommuner og affaldsselskaber har gode erfaringer med at gå i 
tæt dialog med lokale uddannelsesudbydere for at få designet et kursusforløb, der 
passer til de behov og krav, man har til kursets form og indhold. De typiske uddan-
nelsesudbydere er i dag: AMU-centre, tekniske skoler, modtageanlæg og affaldssel-
skaber (typisk kortere temamøder). En mulig aktør, som der i dag ikke er den store 
erfaring med at anvende til medarbejderuddannelse, er BST. Da medarbejdere på 
genbrugspladser er tilsluttet BST, er det en oplagt mulighed også at anvende BST til 
særlige kursusforløb, f.eks. vedrørende sikkerhedsforhold, kommunikation og kon-
flikthåndtering. 

 
• Oplæring af nyansatte. Arbejdsgiveren har - som tidligere nævnt - ansvaret for, at 

medarbejderne får den nødvendige uddannelse og oplæring til at kunne udføre arbej-
det på en farefri måde. Derfor er det vigtigt, at der udarbejdes systematiske oplæ-
ringsplaner, som sikrer, at nyansatte medarbejdere får den nødvendige oplæring og 
instruktion i, hvordan de håndterer de arbejdsmiljømæssige risici og belastninger, der 
eventuelt er i jobbet.  

 
• Rekruttering. Det er vigtigt, at man allerede ved rekrutteringen er opmærksom på 

medarbejdernes interesse i og behov for at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer. 
Det er et vigtigt led i at afklare de gensidige forventninger til hinanden. 
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Erfagruppe på besøg på Frederiksberg Hospitals Genbrugsplads. Her dis-
kuteres glassortering og -genbrug. 
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5 Den rummelige genbrugsplads 
 
 
 
Genbrugspladsen har tradition for at have personer i jobtræning /aktivering. Det kan ha-
ve en positiv betydning for arbejdsforholdene for genbrugspladsens personale under 
forudsætning af, at genbrugspladsens ledelse og medarbejdere er opmærksomme på, at 
det at fungere som uddannelses- og/eller beskæftigelsessted er noget andet end det al-
mindelige arbejde med at drive en genbrugsplads. I dette kapitel sættes der fokus på 
genbrugspladsernes erfaringer med jobtræning/aktivering, og den betydning det kan ha-
ve for arbejdsmiljøet på pladsen. 
 
Der er generelt gode erfaringer med at have folk i jobtræning på genbrugspladserne. 
Arbejdsopgaverne er alsidige, der er stor borgerkontakt, og der er ofte brug for en ekstra 
hånd. 
 
Mange genbrugspladser har rekrutteret en del af det faste personale gennem forskellige 
beskæftigelsesordninger, og mange af de aktiverede har også efterfølgende fundet fast 
beskæftigelse andetsteds. 
 
Genbrugspladsernes opgave som ’uddannelses-’ eller beskæftigelsessted for ledige in-
debærer imidlertid også en række anderledes krav og forventninger til det faste persona-
le. For at sikre at forløbet bliver en succes for såvel den ledige som for genbrugsplad-
sen, er det vigtigt, at der sker en velfungerende oplæring og integration af den ledige, 
samt at forløbet afrundes på en for begge parter tilfredsstillende måde. 
 
Der er i dag stor forskel på, hvordan jobtræningen organiseres på de forskellige pladser. 
På de større pladser er jobtræningen ofte et fast integreret element i pladsens dagligdag. 
Det er således relativt normalt, at der er medarbejdere ansat i jobtræningsforløb. 
 
På nogle pladser er det ligefrem et så integreret element, at personer i jobtræning udgør 
hovedparten af pladsens bemanding, hvilket skaber nogle væsentlige problemer med 
kontinuitet på pladsen. Eftersom ansættelse i jobtræningsforløb er tidsbegrænset, bety-
der det, at der er en meget stor udskiftning i personalet, og at der som følge heraf skal 
anvendes mange ressourcer på oplæring, integration af og afsked med disse medarbej-
dere. 
 
Også de mindre genbrugspladser har tradition for at have ansatte i jobtræning. Jobtræ-
ningsforløbet aftales fra gang til gang enten på baggrund af en henvendelse fra kommu-
nen eller ved, at pladsen selv henvender sig til kommunen og tilkendegiver, at de nu har 
behov eller mulighed for at tilbyde jobtræning i en periode. 
 
Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Påvirkning af ressourcer. Umiddelbart går der mange ressourcer til oplæring, inte-

gration og afsked med medarbejdere. Det kan på pladser med stor udskiftning og stor 
tradition for jobtræning/aktivering i perioder være en væsentlig arbejdsmæssig og fø-
lelsesmæssig belastning for det faste personale. Omvendt vil den aktiverede være en 
ekstra arbejdsressource, som kan lette arbejdspresset for det faste personale. Res-
sourcepåvirkningen afhænger således af, hvordan pladsens bemanding er i forvejen 
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og af, hvordan oplærings- og integrationsopgaven planlægges i forhold til pladsens 
øvrige arbejdsopgaver. 

 
• Påvirkning af det kollegiale miljø. Hver gang der kommer eller rejser medarbejdere 

på en arbejdsplads, påvirkes det kollegiale miljø. De daglige roller i arbejde og sam-
arbejde skal genforhandles. Det kræver store følelsesmæssige ressourcer af persona-
let, men kan samtidigt være med til at give gruppen ny energi. Det er klart, at det kol-
legiale miljø på en genbrugsplads påvirkes særlig hårdt, når man skal sige farvel til 
en kollega, man har været glad for at samarbejde med, fordi jobtrænings-/aktive-
ringstiden er udløbet. Det kan virke meningsløst og demotiverende for medarbejder-
ne, at de ikke kan beholde en god kollega, men i stedet skal sige goddag til en ny 
person i jobtræning/aktivering. Det kan ligeledes være vanskeligt for den nye at få 
lov til at skabe sin egen plads i arbejdsfællesskabet, fordi det kan betyde, at de faste 
medarbejdere igen skal ændre deres egen rolle i arbejde og samarbejde. 

 
• Krav om pædagogiske kompetencer. Det forudsætter nogle særlige pædagogiske 

kompetencer hos medarbejderne at oplære og integrere de nye medarbejdere på en 
kvalificeret måde. Dermed kan genbrugspladsens rolle som uddannelses- og jobtræ-
ningssted være med til at skabe større og mere alsidige udfordringer til medarbejder-
ne på pladsen. Omvendt er det vigtigt at være opmærksom på, om medarbejderne har 
de fornødne forudsætninger for at løse opgaven. Hvis ikke, kan det skabe frustratio-
ner, konflikter og stress i blandt de fastansatte medarbejdere. 

 
• Uklarhed om forventninger. Det er ikke alle steder, man gennemfører samtaler med 

de personer, der kommer i jobtræning/aktivering om, hvilke krav og forventninger 
man har til vedkommende. Det indebærer en vis tilfældighed med hensyn til, om for-
løbet bliver en succes eller ej og skaber grundlag for konflikter, frustrationer og 
stress. 

 
• Rolleskift - fra ledig til kommunal ambassadør. Stort set alle medarbejdere i inter-

viewene fortæller, at arbejdet på en genbrugsplads indebærer, at man bliver et kendt 
ansigt i kommunen. Det kan være et voldsomt men også positivt skifte at gå fra at 
være ledig uden den store omgangskreds, til pludselig at komme på fornavn med det 
meste af kommunen. I den forbindelse er det vigtigt, at det man bliver kendt for, er 
noget godt. At der er kvalitet i det arbejde man laver, at man kan være stolt af det ar-
bejde, man udfører, og at man selv forstår de bagvedliggende sammenhænge, så man 
kan svare på de mange spørgsmål, man som ansat på en genbrugsplads får - også ef-
ter arbejdstid. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at borgerne 
møder den tidsbegrænsede ansatte med de samme forventninger, som det faste per-
sonale. 

 
5.1.1 Hvad kan man gøre? 
 
• Indledende samtaler. Selvom der er tale om ansættelse i et tidsbegrænset jobtræ-

nings-/aktiveringsforløb, er det en god idé at gennemføre indledende samtaler med 
de ledige. Formålet med samtalerne er at afklare gensidige krav og forventninger til 
arbejdet og dermed øge chancerne for, at forløbet bliver en succes for begge parter. 

 
• Oplæringsforløb. For at undgå at oplæringen af den nye medarbejder bliver tilfæ l-

dig og utilstrækkelig og for at lette den pædagogiske opgave for de faste medarbejde-
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re, er det vigtigt at have forberedt, hvad oplæringen skal bestå i, og hvordan den skal 
foregå. Det indebærer blandt andet et overblik over, hvilke arbejdsfunktioner der er 
på pladsen, hvilke fraktioner der sorteres i, medarbejdernes rolle i forhold til borger-
ne og hvordan man bedst formidler denne viden til en ny.  Det skal understreges, at 
det er arbejdsgiver, som har ansvaret for, at medarbejderne får den nødvendige oplæ-
ring og uddannelse til at kunne udføre arbejdet på en farefri måde. Oplæringsforløbet 
skal derfor også omfatte en introduktion til, hvordan eventuelle arbejdsmiljømæssige 
risici håndteres. Se også kapitel 4 om kompetenceudvikling og uddanne lse. 

 
• Rådgivning. Medarbejdere i jobtræning/aktivering er ansat på tidsbegrænsede vilkår, 

og det er vigtigt, at der er opmærksomhed på og ressourcer til at yde den rådgivning 
og støtte, som den aktiverede kan have behov for i forløbet. 

 
• Faste ritualer. På pladser med mange jobtrænings-/aktiveringsforløb kan det være 

en god idé at indføre nogle faste ritualer i forbindelse med modtagelse af og afsked 
med den aktiverede. Det kan f.eks. være fælles morgenmad, en personlig hilsen eller 
lignende. 
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6 Tre særlige konfliktområder 
 
 
 
Kommunen eller affaldsselskabet fastsætter de overordnede rammer for genbrugsplad-
sens drift - herunder regler for borgernes og de erhvervsdrivendes brug af pladsen. 
 
Det har vist sig, at der især er tre områder, hvor de fastsatte rammer og regler giver 
grundlag for gentagne konflikter med borgere og erhvervsdrivende. Det ene område er 
det almindelige klunseri, det andet de organiserede klunsere og det tredje er adgangsbe-
grænsninger til pladsen.  Det skal understreges, at en eventuel voldsrisiko (såvel psykisk 
og fysisk) i forbindelse med konflikterne skal behandles i arbejdspladsvurderingen. Det 
betyder, at risikoen skal kortlægges, vurderes og at der på den baggrund skal aftales re-
levante initiativer til, hvordan risikoen kan minimeres.5  
 
I dette kapitel sættes der fokus på ovenstående tre områder og på, hvad man kan gøre 
for at reducere risikoen for konflikt. 
 
Den generelle erfaring er, at konflikterne ofte opstår som følge af manglende viden, om 
accept af eller forståelse for de fastsatte regler, både blandt brugere og medarbejdere. 
Ofte virker reglerne unødigt restriktive og ulogiske i forhold til genbrugspladsernes 
formål om bedst mulig affaldsbehandling og et højt serviceniveau for brugerne og de 
bagvedliggende årsager, det være sig økonomiske, etiske eller politiske, er ikke umid-
delbart synlige for hverken medarbejdere eller brugere. 
 
Helt overordnet er det derfor vigtigt at overveje, hvordan man kan skabe så få restrikti-
oner som muligt og samtidigt sikre, at der både er klarhed om og ikke mindst accept og 
forståelse af de fastsatte regler hos både medarbejdere og borgere. For at undgå konflik-
ter er det vigtigt, at medarbejderne administrerer reglerne ensartet i forhold til brugerne, 
og at brugernes forventninger til pladsen er i overensstemmelse med de regler, der gæl-
der. Endelig bør reglerne være synlige på pladsen, så det ikke bliver op til den enkelte 
medarbejder at udlægge teksten. Derved af- individualiseres medarbejderens rolle som 
politibetjent. 
 
Det er endvidere en god idé at have fælles regler og samarbejde med de nærliggende 
genbrugspladser. 
 
 

                                                 
5 Se endvidere At-meddelelse nr. 4.08.4 af februar 1997 om Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets ud-

førelse. 
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6.1 Det almindelige klunseri 
 
Spørgsmålet om klunseri er som nævnt et problem på flere genbrugspladser. Klunseri 
forstås i denne sammenhæng som muligheden for, uden eller mod ringe betaling, at af-
tage nogle af de effekter, som afleveres på genbrugspladsen. 
 
På nogle pladser er klunseri forbudt, og man forholder sig meget restriktivt til proble-
met. Det betyder, at medarbejderne får en yderligere kontrolfunktion i forhold til at sik-
re, at borgerne ikke fjerner noget af affaldet igen. Forbudet mod klunseri forklares ofte 
med hensynet til borgerne, som afleverer deres affald i forventning om, at det på en eller 
anden måde destrueres. Flere medarbejdere giver udtryk for, at det kan være svært at 
forklare hr. eller fru Jensen, hvorfor de ikke må tage en ting, som de kan bruge, med 
hjem, når den alligevel skal smides ud. Håndhævelsen af et meget restriktivt forbud 
mod klunseri kan således give grundlag for konflikter med borgerne og er ikke umid-
delbart meningsgivende for medarbejderne. ”Hvis nogen kan bruge noget, er det jo også 
genbrug samtidigt med, at der bliver mindre affald for pladsen at bortskaffe”, som nogle 
af medarbejderne argumenterer. I praksis betyder det, at medarbejderne administrerer 
forbudet meget forskelligt. Nogle medarbejdere fastholder forbuddet, i overensstemmel-
se med reglerne, og gør meget for at sikre, at affaldet ikke forlader pladsen på uregle-
menteret vis. Andre medarbejdere tager det mere afslappet og fastholder forbuddet, hvis 
folk spørger dem direkte, men ser, som de siger, ikke alt. Og endelig er der nogle med-
arbejdere, som vurderer fra sag til sag og derfor faktisk tillader klunseri, hvis brugeren 
spørger først og de vurderer, at det er i orden. 
 
Andre pladser har valgt at tillade klunseri under særlige forhold. Der er indrettet særlige 
genbrugsbutikker, -telte eller klunserhjørner på pladsen, hvor borgerne kan aflevere 
ting, som andre kan få glæde af. På nogle pladser udvælger medarbejderne ligeledes an-
vendelige ting blandt det afleverede affald, og lægger det til klunsning. Medarbejderne 
på disse pladser giver udtryk for umiddelbar tilfredshed med, at gode og velfungerende 
ting bliver brugt af andre, som kan have fornøjelse af dem. Det tilladte klunseri giver 

Genbrugeligt affald er sorteret fra til salg i genbrugsbutikken på AVV i 
Hjørring. 



 32

umiddelbart alle lige mulighed for at få billig adgang til gode genbrugsvarer. Desuden 
skaber butikkerne nye og varierede arbejdsfunktioner for medarbejderne på pladsen. 
Medarbejderne skal f.eks. vurdere, hvilke effekter der egner sig til butikken, og hvad de 
skal koste. Desuden skal de handle med brugerne, føre regnskab og på nogle pladser ud-
fører de ligeledes lettere reparationsarbejde på 'varerne'. Genbrugsbutikkerne er meget 
populære, og nogle pladser har derfor haft vanskeligt ved at administrere brugernes be-
gejstring. Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at interesserede klunsere har fo r-
søgt at 'overtage' affaldet, inden det er kommet ind i butikken eller på pladsen. 
 
Endelig er der nogle kommuner, som har valgt en mellemløsning, hvor de giver bruge r-
ne mulighed for at aflevere det affald, de mener andre kan have glæde af, i særlige aflå-
ste containere. Disse containere afhentes senere af folkelige organisationer som f.eks. 
Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors eller Kirkens Korshær. 
 

 

 
 
6.1.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Risikoen for konflikter med borgerne. Den primære problemstilling på dette om-

råde er risikoen for konflikter med borgeren. Det er ubehageligt at diskutere med 
borgerne om, hvorvidt de må tage f.eks. en skrue eller en cykel med hjem, ligesom 
det er ubehageligt at have rollen som den 'politibetjent', der opdager, at en bruger har 
taget noget vedkommende ikke havde lov til. Nogle medarbejdere giver udtryk for, at 
det påvirker dem hele dagen, hvis man har haft et ubehageligt skænderi med en kun-
de. I de værste tilfælde kan konflikten resultere i, at medarbejderen tilsvines verbalt 
eller udsættes for vold eller trusler herom. 

 
• Risiko for konflikt mellem medarbejderne. Manglende klarhed om, accept af og 

forståelse for de gældende regler om klunsning giver grundlag for afgørende forskel-
le i den måde, medarbejderne håndterer brugernes ønsker om klunsning på. Dermed 
øges risikoen for konflikter mellem medarbejderne og med brugerne, som ikke vil 
acceptere forskellig praksis på samme plads. 

Indgang til genbrugsbutikken på AVV i Hjørring. 
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• Manglende mening i arbejdet. Hvis medarbejderen ikke forstår baggrunden for de 

gældende regler om klunsning, og oplever at de er restriktive og ulogiske, vil de også 
have svært ved at se værdien i at håndhæve reglerne. Det placerer medarbejderne i en 
ubehagelig værdikonflikt, som gør, at de har vanskeligere ved at håndtere en eventu-
el konflikt med brugerne. 

 
• Sikkerhedsproblemer. Det er forbundet med væsentlige sikkerhedsproblemer at ha-

ve brugere og/eller medarbejdere til at rode rundt i de containere, som affaldet er 
smidt op i. 

 

 
 
6.1.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Afdækning af voldsrisiko i APV. Risikoen for trusler, krænkelser, fysisk vold eller 

lignende skal behandles i APV. Derved sikrer man, at truslen identificeres, kortlæg-
ges, vurderes og at der efterfølgende fastlægges en indsats i forhold til at minimere 
risikoen. Denne indsats kan, som det fremgår af de efterfølgende punkter, omfatte 
ændringer i regler, arbejdspladsens indretning, medarbejdernes uddannelse, fælles in-
struktioner i forhold til, hvordan medarbejderne skal forholde sig m.m. 

 
• Klare og logiske regler. Det vigtigste er, at de regler der er på området, er klare og 

logiske for både brugere og medarbejdere. Hvis man vælger at opretholde et forbud 
mod klunseri, er det derfor vigtigt at sikre, at medarbejderne accepterer og forstår 
reglerne, og at der er entydighed i den måde, de praktiseres. Det er ligeledes vigtigt, 
at brugerne kender reglerne og ved, hvordan de administreres. Det betyder, at emnet 
bør indgå i den information, brugerne i øvrigt modtager om genbrugspladsen, at reg-
lerne skal være synlige på pladsen, og at medarbejderne skal kunne udlevere eventu-
elt supplerende materiale om baggrunden for de gældende regler til særligt kritiske 
brugere på pladsen. Behovet for klare regler gælder naturligvis også, hvis man tilla-
der klunsning i særlige butikker, telte eller lignende, eller hvis borgerne kan stille de-
res affald i særlige genbrugscontainere. 

 
• Klare regler om medarbejdernes klunsning. Det er ligeledes vigtigt at have klare 

regler for medarbejdernes egen adgang til klunseri. Det anbefales, at et generelt for-
bud mod klunsning også gælder medarbejderne. Hvis klunseri på pladsen derimod 
tillades, er det vigtigt at have klare regler for, hvordan medarbejderne skal forholde 
sig, hvis de selv ønsker at klunse. På en af pladserne er det således bestemt, at med-
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arbejderne altid handler med lederen, hvis de selv er interesserede i nogle af effek-
terne. 

 
• Kursus i kommunikation og konfliktløsning. Nogle pladser har tilbudt medarbej-

derne kursus i kommunikation og konfliktløsning for at styrke deres evne til at hånd-
tere rollen som kontrollant og håndhæver af et bestemt regelsæt, uden at det giver an-
ledning til konflikter og ubehagelige konfrontationer med borgerne. Et sådant kursus 
kan endvidere medvirke til, at medarbejderen opnår en dybere forståelse af de kon-
flikter, der eventuelt opstår med borgerne, og at disse konflikter derved opleves og 
håndteres mere professionelt og mindre personligt. 

 
• Ret til at trække sig, hvis man føler sig truet. Hvis man opretholder et forbud mod 

klunseri, kan det, for at reducere det psykiske pres på medarbejderne, som disse ube-
hagelige konfrontationer indebærer, være en god idé at aftale med medarbejderen, at 
det er OK at trække sig fra konfrontationen, hvis man føler sig truet. 

 
• Redskaber til håndtering af vanskelige borgere. Nogle medarbejdere giver udtryk 

for, at det nogle gange kan hjælpe på kommunikationen, hvis de stopper diskussio-
nen og siger, at de da gerne vil bringe sagen videre og sørge for, at brugeren får et 
særligt svar fra forvaltningen, hvis de må få navn og adresse. 

 
• Kontakt asylcentre. Nogle pladser har haft særlige problemer med brugere fra nært-

liggende asylcentre, som havde svært ved at håndtere de fastlagte regler for kluns-
ning. Efter en kontakt til asylcentret og en dialog med brugerne herfra, er disse pro-
blemer stort set fjernet. 

 
• Sprogproblematikken. Vær opmærksom på sprogproblematikken. Måske kan der 

opnås en bedre dialog med udenlandske klunsegrupper, hvis man kan anvende et 
fremmedsprog ved f.eks. at have tosprogede ansatte. 

 

 

 
 

Værksted på Lemvig Kommunes Genbrugsplads, hvor genbrugsegne-
de ting bliver repareret inden videresalg. 
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6.2 Det organiserede klunseri 
 
Flere pladser - særligt i Københavnsområdet - har problemer med mere organiseret 
klunseri, hvor større grupper af klunsere kommer på pladserne med henblik på at finde 
effekter, som de uden aftale fjerner fra pladsen. Klunserne turnerer mellem pladserne 
indenfor et større geografisk område, og har vist sig at være særligt interesserede i elek-
tronikskrot. Da elektronikskrot er defineret som farligt affald, er det af miljømæssige 
grunde særligt vigtigt, at dette affald ikke fjernes fra pladsen. Desuden kan der være 
nogle væsentlige sikkerhedsaspekter i forhold til at sikre, at computere med mulighed 
for gendannelse af personlige data ikke fjernes fra pladserne. Det er erfaringen, at man-
ge af de organiserede klunsere ikke har lokal tilknytning til genbrugspladsen og ikke re-
spekterer pladsens regler eller de medarbejdere, som er på pladsen. 
 
6.2.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Voldelige konfrontationer. Her består de arbejdsmiljømæssige problemer først og 

fremmest i ubehagelige, og til tider voldelige, konfrontationer med grupperne. Hvis 
disse grupper er udlændinge, kan kommunikationen yderligere vanskeliggøres af 
sprogproblemer. 

 
• Sikkerhedsmæssige problemer. Der kan endvidere være et sikkerhedsmæssigt pro-

blem forbundet med, at grupperne roder i containerne samtidigt med, at der er en del 
oprydning som følge af deres aktiviteter. 

 
6.2.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Afdækning af voldsrisiko i APV. Risikoen for trusler, krænkelser, fysisk vold eller 

lignende skal behandles i arbejdspladsvurderingen. Derved sikrer man, at truslen 
identificeres, kortlægges, vurderes, og at der efterfølgende fastlægges en indsats i 
forhold til at minimere risikoen. Denne indsats kan, som det fremgår af de efterfø l-
gende punkter, omfatte ændringer i regler, arbejdspladsens indretning, medarbejder-
nes uddannelse, fælles instruktioner i forhold til, hvordan medarbejderne skal forho l-
de sig m.m. 

 
• Altid mindst to: For at reducere risikoen for ubehagelige konfrontationer med grup-

pen af klunsere er det en god idé altid at være mindst to, når man henvender sig til 
dem. Dermed øges den enkeltes følelse af tryghed tilsvarende. 

 
• Placering af fraktionerne. For at minimere det organiserede klunseri og skabe stør-

re tryghed for medarbejderne kan man placere de fraktioner, som klunserne udviser 
særlig interesse for, centralt på pladserne. Derved lettes overvågningen, og eventuelle 
ubehagelige konfrontationer mellem medarbejdere og gruppen af organiserede klun-
sere bliver synlige for såvel lederen som de øvrige medarbejdere og borgere. 

 
• Aflåsning af elektronikskrot. Nogle steder placeres elektronikskrotten i aflåste con-

tainere. Dermed mindskes risikoen for, at klunserne kommer på pladsen for selv at 
forsyne sig i containerne. 

 
• Kursus i kommunikation og konfliktløsning: Nogle pladser har tilbudt medarbej-

derne kursus i kommunikation og konfliktløsning for at styrke deres evne til at hånd-
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tere rollen som kontrollant og håndhæver af et bestemt regelsæt, uden at det giver an-
ledning til konflikter og ubehagelige konfrontationer med borgerne. Et sådant kursus 
kan endvidere medvirke til, at medarbejderen opnår en dybere forståelse af de kon-
flikter, der eventuelt opstår med borgerne, og at disse konflikter derved opleves og 
håndteres mere professionelt og mindre personligt. 

 
• Involvere politiet. Hvis grupperne fortsætter med at optræde voldeligt og truende, 

kan det være nødvendigt at involvere politiet i at stoppe deres tilstedeværelse på 
pladsen. 

 
 

6.3 Begrænsninger i adgangen til genbrugspladsen 
 
For at skabe et rimeligt forhold mellem de der betaler for driften af genbrugspladsen, og 
de der benytter den, er der sat forskellige restriktioner for adgangen til genbrugspladser-
ne. 
 
Forsøget på at skabe rimelighed i forholdet mellem betaling og brug af genbrugspladsen 
har afstedkommet mange forskellige regler. Målet er typisk at få storproducenter af af-
fald til at betale ekstra, undgå at erhvervsdrivende benytter pladsen og endelig at fo r-
hindre, at borgere fra andre kommuner afleverer affald. 
 
Begrænsninger kommer konkret til udtryk på forskellige måder, f.eks. at: 
• Biler på gule plader må ikke benytte pladsen 
• Forbud mod trailere 
• Brugere skal vise sygesikringskort 
• Brug af 'klippekort' med max kg affald 
• Forskellige typer af mængdebegrænsninger. 
 
Udover at mange brugere ikke kender reglerne, før de benytter pladsen, har medarbej-
derne mange oplevelser med spidsfindige forsøg på at omgå begrænsningerne. 
 
Specielt giver begrænsninger for mindre erhvervsdrivende konflikter for medarbejderne. 
På den ene side bliver forbuddet hyppigt omgået, hvilket påvirker medarbejderne nega-
tivt, og på den anden side opfatter mange medarbejdere det som ulogisk, at erhvervsdri-
vende ikke kan benytte pladsen, da de ofte sorterer korrekt og leverer meget affald til 
genanvendelse. 
 
6.3.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Risikoen for konflikter med borgerne. Den primære problemstilling på dette om-

råde er risikoen for konflikter med borgeren. Det er ubehageligt at være politibetjent 
i forhold til borgere, som forsøger at omgå de gældende adgangsbegrænsninger. 
Nogle medarbejdere giver udtryk for, at det påvirker dem hele dagen, hvis man har 
haft et ubehageligt skænderi med en kunde. I de værste tilfælde kan konflikten resul-
tere i, at medarbejderen tilsvines verbalt eller udsættes for vold eller trusler herom. 

 
• Risiko for konflikt mellem medarbejderne. Manglende klarhed om, accept af og 

forståelse for de gældende adgangsbestemmelser giver grundlag for afgørende for-
skelle i den måde medarbejderne håndterer brugernes ønsker på. Dermed øges ris i-
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koen for konflikter mellem medarbejderne og med brugerne, som ikke vil acceptere 
forskellig praksis på samme plads. 

 
• Manglende mening i arbejdet. Hvis medarbejderne ikke forstår baggrunden for den 

fastsatte adgangsbegrænsning, vil de have svært ved at se værdien i at håndhæve reg-
lerne. Det placerer medarbejderne i en ubehagelig værdikonflikt, som gør, at de har 
vanskeligere ved at håndtere en eventue l konflikt med brugerne. På nogle pladser er 
der f.eks. regler om, at man kun må komme med 200 kg byggeaffald ad gangen. Bå-
de medarbejdere og borgere oplever det f.eks. som helt meningsløst, at en borger der 
har 350 kg byggeaffald, skal køre to gange for at aflevere affaldet, selvom alle 350 
kg kan være på vedkommendes trailer på én gang. 

 
• Adgangsbegrænsningerne er ressourcekrævende. Nogle steder er adgangsbe-

grænsningerne gennemført på en sådan måde, at det kræver store personaleressourcer 
at håndhæve begrænsningen. Det kan f.eks. være, hvis det er gratis at aflevere op til 
et bestemt antal kg affald ad gangen, mens alt derover koster penge. 

 

 
 
6.3.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Afdækning af voldsrisiko i APV. Risikoen for trusler, krænkelser, fysisk vold eller 

lignende skal behandles i APV. Derved sikrer man, at truslen identificeres, kortlæ g-
ges, vurderes og at der efterfølgende fastlægges en indsats i forhold til at minimere 
risikoen. Denne indsats kan, som det fremgår af de efterfølgende punkter, omfatte 
ændringer i regler, arbejdspladsens indretning, medarbejdernes uddannelse, fælles in-
struktioner i forhold til, hvordan medarbejderne skal forholde sig m.m. 

 
• Få restriktioner. Tilstræb at have så få restriktioner i forhold til adgang til gen-

brugspladsen som muligt. 
 
• Løsning for de mindre erhvervsdrivende. Overvej en løsning for mindre erhvervs-

drivende, da mindre erhvervsdrivende er hyppige brugere af genbrugspladsen. 
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• Samarbejde med nabokommuner. Ved at samarbejde med nabokommuner kan 

man eventuelt undgå at stille krav om, at brugeren skal bo i kommunen for at benytte 
genbrugspladserne. 

 
• Øget information. Intensiver oplysning og information over for brugerne på de om-

råder, der typisk giver konflikter for medarbejderne. 
 
• Tekniske løsninger. Hvis det er nødvendig at opretholde mange restriktioner, skal 

tekniske løsninger som elektroniske bomme og lignende overvejes. Dermed kommer 
de 'ulovlige' brugere ikke ind på pladsen, hvilket betyder, at medarbejderne ikke ris i-
kerer en konfrontation. 

 
• Medarbejderinddragelse. Diskuter baggrunden for reglerne med medarbejderne, så 

de har en forklaring på restriktionerne, og eventuelt kan bidrage med forslag til mere 
smidige løsninger. 

 
• Kursus i kommunikation og konfliktløsning. Nogle pladser har tilbudt medarbej-

derne kursus i kommunikation og konfliktløsning for at styrke deres evne til at hånd-
tere rollen som kontrollant og håndhæver af et bestemt regelsæt, uden at det giver an-
ledning til konflikter og ubehagelige konfrontationer med borgerne. Et sådant kursus 
kan endvidere medvirke til, at medarbejderen opnår en dybere forståelse af de kon-
flikter, der eventuelt opstår med borgerne, og at disse konflikter derved opleves og 
håndteres mere professionelt og mindre personligt. 

 
• Redskaber til håndtering af vanskelige borgere. Nogle medarbejdere giver udtryk 

for, at det nogle gange kan hjælpe på kommunikationen, hvis de stopper diskussio-
nen og siger, at de da gerne vil bringe sagen videre og sørge for, at brugeren får et 
særligt svar fra forvaltningen, hvis de må få navn og adresse. 
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7 Pladsens indretning og drift 
 
 
 

7.1 Åbningstider, arbejdstider, bemanding og ryddelighed 
 
Den måde som kommuner og affaldsselskaber har valgt at fastlægge samspillet mellem 
åbningstid, arbejdstid og bemanding, har stor betydning for medarbejdernes daglige ar-
bejdsvilkår og dermed også for arbejdsmiljøet på pladsen. Dette afsnit sætter fokus på 
pladsernes erfaringer på dette punkt og på, hvordan man kan sikre, at samspillet skaber 
et godt arbejdsmiljø på pladserne. 
 
Der er meget stor forskel på den måde, hvorpå de forskellige kommuner har valgt at 
håndtere samspillet mellem åbningstider, arbejdstider og bemanding. På nogle pladser 
er der åbent i det samme tidsrum, som medarbejderne møder. Andre pladser lader med-
arbejderne møde et kort tidsrum (15-30 min) inden åbningstid og tilsvarende i forbin-
delse med pladsens lukketid. Endelig har især de mindre pladser valgt kun at holde 
pladsen åbent på udvalgte tidspunkter. Det betyder, at medarbejderne har tid til i ro og 
mag at rydde op på pladsen efter en travl åbningsdag. 
 
Nogle pladser har tilsvarende valgt at øge bemandingen i forbindelse med spidsbelast-
ninger på hverdage. For stort set alle pladser gælder det imidlertid, at bemandingen er 
lavere i weekenden, hvor belastningen er størst. Ligesom det også er i weekenden, at der 
anvendes afløsere som supplement til eller i stedet for den faste arbejdskraft. 
 
Det er vigtigt, at der bliver ryddet op og fulgt op på hver enkelt borgers besøg. Hvis 
først én borger lægger affaldet i en forkert container, vil de næste følge eksemplet. Pro-
blemet forstærkes, og oprydningsarbejdet bliver derfor større og mere uoverskueligt, 
desto længere tid der går, inden man kan få bragt pladsen tilbage i den oprindelige 
stand. 
 
I den forbindelse er borgernes forudgående viden og forventninger til pladsen ligeledes 
af afgørende betydning. Desto bedre borgeren har sorteret sit affald hjemmefra - desto 
hurtigere og mere effektiv ekspedition på pladsen. Medarbejderne kender som regel 
borgerne og ved, hvem der selv kan finde ud af at sortere og rydde op, og hvem de er 
nødt til at give en ekstra hånd. Denne viden er en af forudsætningerne for, at medarbej-
derne i spidsbelastninger kan prioritere deres arbejde, således at der opstår mindst mulig 
efterfølgende oprydning og eftersortering. 
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7.1.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Risiko for overbelastning af medarbejderne. Hvis der er fuldstændigt sammenfald 

mellem medarbejdernes arbejdstid og pladsens åbningstid, betyder det, at medarbej-
derne skal klare al oprydning, bortskaffelse og vedligehold i åbningstiden. Det stiller 
nogle klare krav til bemandingen. Der bør i åbningstiden hele tiden være mindst en 
mand på pladsen. Hvis der desuden skal modtages og håndteres olie- og kemikalieaf-
fald, sorteres batterier, presses papkasser, handles i klunsertelt, udføres administrativt 
arbejde m.m., bør bemandingen indrettes derefter. Hvis bemandingen ikke tilpasses 
det faktiske behov på pladsen, bliver medarbejderne stressede og mister overblikket 
over det, der foregår på pladsen, hvilket med det samme vil afspejle sig i pladsens 
almene stand og sorteringsgraden. Den nedsatte bemanding i weekenden viser netop, 
hvad konsekvenserne af en manglende balance mellem bemanding og behov betyder. 
Medarbejderne giver udtryk for, at arbejdet er stresset, og på alle pladser taler man 
om et større oprydningsefterslæb fra weekenderne. 

 
• Manglende mulighed for møder i arbejdstiden. Også medarbejdernes muligheder 

for at afholde møder, hvor pladsens daglige drift og udvikling diskuteres, begrænses, 
hvis der ikke er arbejdstid uden for åbningstiden. Det får konsekvenser for medarbej-
dernes indflydelse på arbejdet, for medarbejderkulturen og muligheden for at arbejde 
som et team. 

 

Hvis medarbejderne kan rydde op og sortere 
uden for åbningstiden, er der mulighed for at 
gå grundigt til værks. 
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• Risiko for konflikter. Risikoen for konflikter mellem borgere og medarbejdere øges 
betydeligt, hvis pladsen virker rodet, og containerne er dårligt sorterede. Borgerne vil 
være mindre omhyggelige med at følge reglerne på pladsen, da pladsen ikke signale-
rer, at reglerne skal overholdes. Derfor kommer medarbejderne oftere til at optræde 
som politibetjente fremfor vejledere. 

 
• Uklarhed om pladsens ryddelighed. Der er forskellige holdninger til, hvordan og 

hvor ofte det er nødvendigt at rydde op, og der er forskellige holdninger til, hvad ’or-
den’ vil sige. Uklare aftaler og forskellige vurderinger giver ofte uoverensstemmelser 
mellem ledelse og medarbejderne og ikke mindst mellem medarbejderne indbyrdes. 
Disse konflikter optrappes nogle gange over en årrække, og medfører en negativ ud-
viklingsspiral i forhold til medarbejdernes lyst til at yde en indsats for at holde orden 
på pladsen. 

 

 
 
7.1.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Inddrage sikkerhedsorganisationen. Risiko for stress bør behandles i sikkerheds-

organisationen, og der bør på den baggrund træffes beslutning om gennemførelse af 
de nødvendige foranstaltninger til at mindske belastningen6 

 
• Risiko for psykisk eller fysisk vold. Risiko for vold som følge af konflikter med 

borgerne skal behandles i arbejdspladsvurderingen, og der skal på den baggrund gen-
nemføres relevante foranstaltninger til reduktion af risikoen7 

 
• Arbejdstid uden for åbningstiden. Sikre, at medarbejderne har arbejdstid uden for 

åbningstiden, således at de får mulighed for at klargøre pladsen og for at holde et mi-
nimum af mødeaktivitet. 

 
• Tilpasse bemandingen. Tilpasse bemandingen til hverdag og i weekenden til det re-

elle behov, så man ikke risikerer udbrændthed blandt medarbejderne. Det kan f.eks. 
ske ved at tilføre ekstra ressourcer i forbindelse med spidsbelastninger. 

 

                                                 
6 Se endvidere At-meddelelse nr. 4.08.3 af marts 1996 om Stress. 
7 Se endvidere At-meddelelse nr. 4.08.4 af februar 1997 om Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets ud-

førelse. 
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• Styrke borgernes forudsætninger. Arbejde med at forbedre borgernes forudsætnin-
ger for at sortere affaldet hjemmefra, således at ekspeditionstiden for den enkelte 
borger reduceres, og så borgeren i højere grad selv kan sortere korrekt. Denne opdra-
gelse af borgerne kan f.eks. ske gennem god og tydelig skiltning på pladsen, gennem 
vedholdende information af borgerne, gennem lokalpressen og husstandsomdelte ma-
terialer og endelig gennem den rådgivning og vejledning borgerne får på pladsen. 

 
• Klarhed om ryddelighed. Sikre, at der er en åben diskussion om, hvornår og hvor-

dan der skal ryddes op, og sikre, at der så vidt muligt er ens vurderinger af, hvad ’or-
den’ er. Medarbejderne skal så vidt muligt have en fælles forståelse for, hvilken ar-
bejdsindsats der skal leveres for at have en acceptabel, ryddelig plads. 

 
 

7.2 Indretning af pladsen 
 
Den måde pladsen indrettes på har stor betydning for det daglige arbejde på pladsen og 
dermed også for medarbejdernes arbejdsmiljø. I dette afsnit sættes der fokus på, hvilken 
betydning pladsens indretning har på arbejdsmiljøet. 
 
Der er forskel på, hvor præcise krav der stilles til pladsens indretning og udseende. Det 
kan spænde lige fra krav til farven og designet på containere, placering og antal af con-
tainere, mandskabshuset, til standarden for vedligehold af træer, buske og bede. 
 
Pladsens indretning har stor betydning for oplevelsen af, at det er nemt og praktisk at af-
levere affald og har også stor betydning for, hvordan trafikken på pladsen kan afvikles 
med så lidt gene som muligt. Dette gælder både trafikken fra pladsens brugere, men i 
høj grad også lastbiler i forbindelse med tømning af containere. 
 
Samtidig har pladsens indretning betydning for det umiddelbare indtryk af orden og 
ryddelighed, som har væsentlig indflydelse på borgernes disciplin, når de benytter plad-
sen. (Se også afsnittet om pladsens drift). 
 
I amtets miljøgodkendelse er der desuden krav til pladsens indretning og placering, af-
vikling af trafik, åbningstider, støjforhold og forebyggelse af forurening af jord og 
grundvand, der udmynter lokalplaner og miljølovgivning. I brandmyndighedernes god-
kendelser er der stillet krav til forholdene om oplagring af brandfarlige stoffer og brand-
slukning. 
 
Generelt er pladserne efterhånden blevet for små, i takt med at antallet af affaldsfraktio-
ner, og den samlede mængde af affald er steget. Pladsmanglen afhænger dog også af 
tømningshyppigheden, da hyppig tømning kan medføre, at antallet af containere til 
f.eks. brændbart affald, kan sættes ned. Hyppig tømning betyder dog mere tung trafik på 
pladsen og aflæsning og pålæsning af containere i det travle tidsrum, hvilket øger ris i-
koen for ulykker, kødannelse m.m. 
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7.2.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Vanskeligt at overskue pladsen. Nogle pladser er indrettet, så det er meget vanske-

ligt for medarbejderne at overskue pladsen og dermed planlægge og prioritere arbej-
det i forhold til brugerne. Det gælder f.eks. ovenstående plads fra Kolding Kommu-
ne, hvor borgerne kører på ydersiden af containerne. På nogle pladser er kørselskur-
ven mere rund, hvilket betyder, at medarbejderen kun kan overskue 2-3 containere ad 
gangen. Medarbejderne på disse pladser er nødt til at vandre frem og tilbage hele ti-
den for at undersøge, om der er behov for deres assistance og for at kontrollere, at 
der sorteres korrekt. 

 
• Sikkerhed. Ydre kørselsretning og høje containere bevirker også, at det er vanskeligt 

for de kørende at se, hvis andre brugere eller medarbejdere kommer ud på kørebanen 
fra området mellem containerne. Det gælder især i tusmørke og stiller særlige krav 
til, at medarbejdernes arbejdstøj er forsynet med de nødvendige reflekser på både 
jakke og bukser. 

 
• Containernes placering. Den måde containerne placeres på, har stor betydning for 

brugernes flow på pladsen. Hvis flowet er uhensigtsmæssigt, vil brugerne være læ n-
gere tid om at aflevere affaldet, og der er større risiko for fejlsorteringer. Begge for-
hold stiller større krav til medarbejderne. Containernes placering har imidlertid ikke 
kun betydning for flowet på pladsen. Nogle containere har behov for mere opmærk-
somhed fra personalet, fordi de er dyrere, fordi det er dyrere med fejlsorteringer, eller 
fordi det er vanskeligere for brugerne at sortere korrekt. Det er uhensigtsmæssigt, 
hvis disse fraktioner spredes ud over hele pladsen. 

 

Eksempel på indretning af genbrugsplads. Kolding Kommune. 
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• Daglig irritation. Den manglende plads og eventuelle dårlige indretning af pladsen 
er et irritationselement for de ansatte og øger samtidig risikoen for mindre ulykker. 
Det er specielt et irritationsmoment, hvis arkitektoniske krav blokerer for medar-
bejdernes ønsker om en ændring af pladsen ud fra nogle umiddelbare praktiske og 
arbejdsmæssige hensyn. 

 
7.2.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Adskillelse af den tunge og den lette trafik på pladsen. Den tunge trafik ved tøm-

ning af containere m.v. skal adskilles fra borgerens færden på pladsen, enten ved fy-
sisk eller tidsmæssig adskillelse, det vil sige, at tømningerne foregår uden for plad-
sens åbningstid. 

 
• Placering af containerne. Rækkefølgen og placeringen af containeren kan som 

nævnt have stor indflydelse på renheden af de enkelte affaldsfraktioner og for flowet 
på pladsen. Den generelle erfaring er, at de tunge fraktioner og de mængdemæssigt 
største fraktioner ikke skal placeres først i rækken, fordi de derved kommer til at blo-
kere for borgere, som skal videre til de næste fraktioner. Ved containernes placering 
bør der, som nævnt ovenfor, også tages hensyn til, om det er en af de fraktioner, der 
kræver stor opmærksomhed fra medarbejderne. Det er en god idé at indhente erfarin-
ger fra andre genbrugspladser med hensyn til hensigtsmæssig placering af container-
ne. 

 
• Mandskabsbygning over terræn. Mandskabet skal kunne overskue hele pladsen fra 

mandskabs-/administrationsbygningen. Det er derfor en god idé, hvis bygningen kan 
være hævet over terræn. 

 
• Sikre overskuelighed på pladsen. Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at medarbej-

derne kan overskue pladsen og den aktivitet, der er. Nedenstående tegning illustrerer 
de principper, det er vigtigt at tage hensyn til ved indretning af pladsen. Hvis det ikke 
er muligt at skabe overskuelighed ved at lade borgerne køre på indersiden af contai-
nerne, kan man indrette pladsen med lave eller nedsænkede containere, så det bliver 
muligt for medarbejderne at se hen over containerne. 
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Fordele: 
• Containerbiler holdes adskilt fra 

borgere og pladsfolk 
• Pladsfolket udsættes mindst mu-

ligt for udstødningsgasser fra die-
selbiler 

• Pladsfolkene har et godt overblik 
• Private biler står ikke i tomgang 
• Borgere kan overskue pladsen 

Ulemper: 
• Er meget pladskrævende 
• Pressecontainere skal have ny 

teknik 

 
INSPIRATION TIL UDVIKLING AF INDRETNING AF GENBRUGSPLADS
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7.3 Nyindretning eller ændring af eksisterende genbrugspladser 
 
Som tidligere nævnt er mange genbrugspladser i dag for små. Såvel antallet af affalds-
fraktioner som mængden af affald og antallet af besøgende har gennem en årrække væ-
ret og er fortsat stigende. Det betyder, at mange kommuner og affaldsselskaber er nødt 
til at udvide de eksisterende pladser eller indrette helt nye pladser. I den forbindelse er 
det vigtigt, at man fra starten medtænker de arbejdsmiljømæssige forhold, så man ikke 
uforvarende kommer til at skabe en pladsindretning, der giver arbejdsmiljøproblemer 
for medarbejderne. 
 
Samtidigt er det vigtigt at skabe en plads, der ikke blot opfylder de behov, der er på 
genbrugspladsen i dag, men også kan rumme de behov, der opstår i fremtiden. 
 
7.3.1 Hvad kan man gøre? 
 
• Medarbejderinddragelse. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i såvel pro-

jekteringen af en eventuel ny plads som i udvidelsen af eksisterende pladser. Gen-
nem direkte medarbejderinddragelse kan man sikre, at medarbejdernes unikke erfa-
ringer med de problemer og fordele, der er på de eksisterende pladser, inddrages i 
processen. Samtidigt opnår medarbejderne gennem samarbejdet med den affaldsan-
svarlige, arkitekten m.fl. en bredere forståelse for pladsens funktion, borgernes be-
hov, de økonomiske forudsætninger og de politiske målsætninger med pladsen. 

 
• Sætte fokus på fremtidens behov. I processen med at udvide en eksisterende plads 

eller projektere en ny genbrugsplads er det vigtigt at sætte fokus på fremtidens be-
hov. Det handler selvfølgelig om at afklare, hvilke og hvor mange affaldsfraktioner 
der skal være på pladsen. Men også et mere grundlæggende spørgsmål om gen-
brugspladsens rolle i lokalsamfundet om 5-10 år er det vigtigt at sætte fokus på. 
Nogle kommuner og affaldsselskaber har en vision om, at genbrugspladsen skal væ-
re fremtidens kulturelle og miljømæssige samlingssted i kommunen. Alle borgere er 
på en eller anden måde i berøring med genbrugspladsen, og derfor betragter man 
den som en god ramme om kulturelle oplevelser og udvikling af borgernes miljøbe-
vidsthed. Samtidigt er der fokus på service, og medarbejderne er på mange måder 
ambassadører for hele kommunen. Disse roller kan styrkes yderligere ved f.eks. at 
lægge en filial af rådhusbutikken ud på pladserne, etablere miljøudstillinger, under-
visningslokaler, servere kaffe for borgerne, placere kunst på pladsen eller som i 
Nakskov, hvor man laver et helt miljøcenter med Amfi-teater på genbrugspladsen. 

 
• Hente inspiration fra andre pladser. Når der skal udvides eller projekteres nyt, 

kan det være en god idé at hente inspiration fra andre pladser. Det kan f.eks. være 
ved at tage på besøg og tale med både medarbejdere, ledere og affaldsansvarlige. 

 
• Integrere de arbejdsmiljømæssige aspekter i processen. For at sikre at de ar-

bejdsmiljømæssige behov tilgodeses, er det vigtigt, at der hele tiden også er fokus på 
de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af planerne. Det kan sikres ved at sætte en 
arbejdsmiljøvinkel på alle aspekter af udviklingsarbejdet, ved at inddrage medarbej-
derne direkte i processen og ved at inddrage de relevante dele af sikkerhedsorgani-
sationen i processen. Følgende arbejdsmiljømæssige aspekter bør indgå i arbejdet, 
jævnfør de øvrige afsnit og kapitler i håndbogen: 
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• Pladsens overskuelighed 
• Adskillelse af tung og let trafik 
• Mandskabsbygningens placering 
• Mandskabsbygningens indretning 
• Containernes placering 
• Valg af containere 
• Indretning af område til haveaffald 
• Pladsens størrelse i forhold til bemanding 
• Belysning 
• Modtagelse af olie- og kemikalieaffald 
• Placering af elektronikskrot 
• Placering og indretning af eventuelle klunserområder 
• Placering af nye funktioner på pladsen som f.eks. rådhusbutik, udstilling, 

undervisningslokaler eller lignende. 
 
 

7.4 Mandskabsbygningen - velfærdsfaciliteter og rengøring 
 
Bygningen på genbrugspladsen tjener mange formål. Den fungerer som opholds- og 
pauserum, som kontorarbejdsplads og har ofte omklædnings- og baderum. Det er et al-
mindeligt problem, at bygningen er for lille til at rumme alle disse mange funktioner. 
 
Det er vigtigt at opretholde en god personlig hygiejne og at have adgang til rent arbejds-
tøj, når der arbejdes med affald i særdeleshed af hensyn til håndtering af olie- og kemi-
kalieaffald. Medarbejdere med velholdt arbejdstøj er samtidig et signal til borge rne om 
den orden og kvalitet, der hersker på denne genbrugsplads. 
 
Det kan være vanskeligt at holde en ren og ryddelig bygning, da der er hyppig vekslen 
mellem arbejde i bygningen og arbejde ude på pladsen. Der bliver slæbt meget snavs 
ind, og medarbejderen føler ofte, at der ikke er tid til f.eks. at vaske hænder og tage fod-
tøj af. Specielt er det ofte et problem med for trange bade- og omklædningsrum, hvor 
blandt andet arbejdstøj ikke kan holdes adskilt fra fritidstøjet. 
 
Kontorarbejdspladsen bliver let smudset til, og det kan være vanskeligt at holde til-
strækkelig orden og overblik over sagerne, når arbejdet ofte bliver afbrudt. 
 
Ud fra et synspunkt om at skabe mest mulig variation i arbejdet er det en god idé, at 
rengøring og oprydning i bygningen er pladspersonalets ansvar. Dermed kan arbejdet 
også tilrettelægges efter egne ønsker og behov. Det er dog et problem, hvis medarbej-
derne bliver ’enige’ om, at rengøringsarbejdet skal nedprioriteres i en grad, så det går ud 
over hygiejnen. 
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7.4.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Hygiejniske problemer. Hvis der er problemer med at holde tilstrækkeligt rent og 

ryddeligt omkring spiseplads og ved toilet og badeforholdene, giver det hygiejniske 
problemer og et uæstetisk indtryk. 

 
• Manglende omklædning ved endt arbejdsdag. Ved utilstrækkelige bade- og om-

klædningsforhold, kan medarbejderne fristes til at forlade pladsen i arbejdstøj, og ta-
ger dermed pladsens bakterier med hjem. 

 
7.4.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Indretning af mandskabsbygningen. Ved indretning af mandskabsbygningen skal 

der tages hensyn til den særlige type arbejdsplads, som en genbrugsplads er, og det 
skal sikres, at bygningen lever op til kravene i At-meddelelse nr. 1.01.11 af novem-
ber 1995 om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder. Heri stilles krav i for-
hold til toiletforhold, særlig spiseafdeling, håndvask, omklædningsrum, mulighed for 
adskillelse af fritidstøj og arbejdstøj, baderum m.m. Det er desuden vigtigt, at der er  
de nødvendige mødefaciliteter og det nødvendige antal administrative arbejdspladser. 

 
• Rengøring. Rengøring skal prioriteres på linie med det øvrige arbejde. De ansatte 

bør instrueres i rengøring og hygiejne. I øvrigt henvises til At-vejledning nr. A.1.4 af 
december 2001 om Rengøring og vedligeholdelse. 

 
• Klare retningslinier omkring hygiejne. Ledelsen bør signalere, at det er vigtigt at 

skifte tøj og tage bad efter endt arbejde ved at sikre, at der er gode rammer for dette. 
De ansatte skal instrueres i at holde personlig hygiejne og have klare retningslinier 
for, at det er i orden at bruge tid på det. Hvis medarbejderne skal benytte omklæ d-
nings- og baderum, der ikke befinder sig på pladsen, bør der tages hensyn til den eks-
tra tid, som medarbejderne skal bruge på dette. 

 
• Orden ved kontorarbejdspladsen. Man skal sørge for, at der er tilstrækkelig plads 

og systematik ved kontorarbejdspladsen, så det er muligt at holde en synlig og logisk 
orden, så alle er i stand til at udføre denne del af arbejdet. 

 

Mandskabsbygning med godt overblik over 
pladsen. Herlev Genbrugsplads. 

Mandskabsbygning til venstre lige ved ind-
gangen og olie- og kemikalieaffaldsmodta-
gelse til højre. Årslev Genbrugsplads. 
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Indretning af en fin kontorarbejdsplads ved olie -
og kemikalie modtagelsen. Papirarbejdet kan hol-
des adskilt fra den praktiske sortering. Kontorar-
bejdspladsen er dog ikke optimal med hensyn til 
dagslysindfald og forsyning af frisk lu ft. Odense, 
Snapinvej. 
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8 Affaldsfraktioner og sorteringsgrad 
 
 
 
Formålet med genbrugspladsen er - som nævnt i kapitel 1 - at sikre mest muligt affald 
til genanvendelse og en miljømæssig forsvarlig håndtering af de affaldsfraktioner, der 
ikke kan genanvendes. Det gælder f.eks. de krav, der er om særlig bortskaffelse af f.eks. 
farligt affald. På genbrugspladserne skal de lokale og centrale politikeres beslutninger 
hænge sammen med forvaltningens, affaldsselskabernes og modtageanlæggenes tekni-
ske løsninger. 
 
Affaldssortering og genanvendelse er en del af den offentlige debat. Dette betyder, at 
medarbejderne får informationer ad flere kanaler, der har konkret betydning for deres 
arbejde, som de skal være i stand til at vurdere relevansen af. Der er f.eks. indslag i 
pressen, hvor budskabet måske ikke helt stemmer overens med de faktiske forhold på 
alle genbrugspladser, og på visse produkter kan der være påtrykt oplysninger om af-
faldsbortskaffelsen, som er misvisende. 
 
I princippet kan det affald, der tilføres en genbrugsplads, sorteres i uendeligt mange 
fraktioner, hvor renhedsgraden er optimal. I praksis bliver der lagt et niveau for sorte-
ring på baggrund af forskellige prioriteringer. Eksempelvis er der forskelle mellem de 
enkelte pladser på, hvor meget medarbejderne eftersorterer i containerne, og hvilken 
løsning medarbejder benytter, hvis f.eks. aviscontaineren er overfyldt. Nogle steder bli-
ver de overskydende aviser lagt i containeren til ’brændbart’, andre steder bliver der 
straks opstillet en nødløsning, så aviserne fortsat kan gå til genanvendelse. 
 
For at medarbejderne på pladserne kan udføre deres opgaver tilfredsstillende og samti-
dig have mulighed for at bidrage med deres erfaringer, som kan forbedre affaldssorte-
ringen, skal de have indsigt i og overblik over de regler, aftaler og prioriteringer, der har 
indvirkning på antallet af affaldsfraktioner og kravene til renhed. 

 

Skiltning på Amagerforbrændings genbrugspladser. 
Skilte er dog generelt ikke informative nok for brugerne. Det er 
nødvendigt, at medarbejderne giver supplerende vejledning. 
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8.1.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Uklare regler. Uklare regler og prioriteringer og manglende information om æn-

dringer i affaldssorteringen kan virke demotiverende på den ansatte i forhold til at fø-
le ansvar for, at affaldssorteringen fungerer. Samme effekt har det, hvis medarbej-
derne fornemmer, at affaldssorteringen og genanvendelse ikke reelt bliver prioriteret, 
selvom det officielt er formålet med genbrugspladsen. 

 
• Konflikter mellem de ansatte. Uklare regler og prioriteringer giver også grobund 

for konflikter mellem de ansatte. Konflikterne opstår, når der er store forskelle på de 
sorteringskrav, som den enkelte medarbejder stiller til sig selv. Forskelle mellem 
medarbejdernes arbejdsindsats kan også bunde i manglende faglig indsigt. 

 
• Risici ved eftersortering i containere. Det kan være fysisk belastende og give øget 

risiko for ulykker, hvis der eftersorteres i containerne, og hvis der ikke er opstillet de 
fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Udfra en sikkerhedsvurdering bør eftersortering 
oppe i containerne ikke finde sted. 

 

 

 
8.1.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Dialog om beslutningerne. De ansatte skal løbende og systematisk have mulighed 

for at kommunikere og diskutere med den ansvarlige for affaldshåndteringen, hvor 
der kan rejses spørgsmål om bevæggrundene for de beslutninger, der bliver taget 
omkring pladsen. Samtidig vil forvaltningen få nogle vigtige oplysninger om plad-
sens drift, som er relevante for, at de rigtige beslutninger bliver taget (se desuden det 
der står om ’indflydelse’ i kapitel 2 og 3). De ansatte og ledelsen skal løbende have 
mulighed for at diskutere og lægge et fælles niveau for renhedsgraden af affaldsfrak-
tionerne og have helt klare retningslinier for, hvornår der kan eftersorteres i contai-
nerne. 

 
• Grundig information om forsøg. Når der udføres forsøg med affaldssortering og 

genanvendelse, hvor medarbejderne på genbrugspladsen er involverede, skal de in-

Orden og ryddelighed ved containerne og rene affaldsfraktioner moti-
verer borgerne til at sortere rigtigt. 
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formeres grundigt før, under og efter forsøget. Medarbejderne skal desuden have mu-
lighed for at bidrage med deres erfaringer. Det er særdeles vigtig, at medarbejderne 
bliver informeret, hvis en affaldsfraktion ikke mere går til genanvendelse, men man 
af andre grunde alligevel fortsætter med at sortere på pladsen. 

 

 

 
 

8.2 Specielt om forholdene ved modtagelse og sortering af farligt 
affald (olie- og kemikalieaffald) 
 
Håndtering af farligt affald er et område med omfattende regulering, hvor der er mange 
interesser og hensyn. Den omfattende regulering skyldes de risici, der er ved en forkert 
håndtering af affaldet. 
 
Forholdene ved håndtering af olie- og kemikalieaffald er den del af arbejdsmiljøet på 
genbrugspladser, der hidtil har haft mest opmærksomhed. Årsagen har først og frem-
mest været de ansattes utryghed ved at modtage farlige stoffer, uden at de havde til-
strækkeligt kendskab til risici og forholdsregler. Diskussionen har hovedsageligt drejet 
sig om ulykkesfarer (eksplosioner, ætsninger, indånding af dampe og brandfare). Ulyk-
kesfaren er blevet imødegået på forskellige måder: Uddannelse og instruktion, forbud 
mod alenearbejde, forbud mod omhældninger af væsker, alarmsystemer og omfattende 
nødhjælpsudstyr og endelig krav til borgerne om personlig aflevering og mærkning af 
emballagerne. 
 
En lang række myndigheder stiller krav til håndtering af farligt affald, herunder olie- og 
kemikalieaffald. Derudover er der krav fra transportører og modtageanlæg. Tidligere 
har der været visse uoverensstemmelser mellem myndighedskrav og modtageregler på 
behandlingsanlæggene, hvilket der stadig er lidt reminiscenser af. 
 
De ansatte bliver kvalificeret til at håndtere olie- og kemikalieaffald ved hjælp af kurser 
og gennem sidemandsoplæring. Deltagelse i kursus i håndtering af farligt affald er ble-
vet en almindelig forudsætning, for at måtte udføre denne del af arbejdet på en gen-

I denne kommune kommer storskraldsbilen med sorteret fraktioner, 
der afleveres på genbrugspladsen. 
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brugsplads. Der er endvidere krav om, at den ansvarlige for pladsen har gennemgået et 
obligatorisk kursus i forsendelse af farligt gods 
 

 

 
Følgende er et hurtigt overblik over myndigheder, der har udarbejdet regler, som har 
indflydelse på håndtering af olie- og kemikalieaffald for at få et indtryk af, hvor kom-
plekst området er. 
 
Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har defineret, hvilke typer affald der betragtes som farligt affald, og der-
for skal bortskaffes under særlige forhold adskilt fra andet affald. Der kan være helt fo r-
skellige årsager til, hvorfor et produkt hører til gruppen af farligt affald. Det kan være 
tungmetalindholdet (f.eks. trykimprægneret træ, kviksølvsknapceller), fare for misbrug 
af piller og lignende (medicinaffald), at affaldet ikke er egnet til forbrænding i alminde-
lige forbrændingsanlæg (f.eks. PVC-plast, fyldte malerbøtter, olieaffald), at affaldet ud-
gør for stor en fare for ansatte, hvis det håndteres i den almindelige renovation (sprøjte-
gifte, rengøringsmidler, asbest-affald, knive). 
 
Regler for transport af farligt gods 
I Justitsministeriets bekendtgørelse, som omhandler transport af farligt gods ad hen-
holdsvis vej og jernbane, er der krav til sortering, emballering, mærkning, sammenlæs-
ning, køretøjets indretning og chaufførens uddannelse. 
 
Det er kun en del af det farlige affald, der samtidigt er farligt gods. Hvor definitionen af 
farligt affald tager udgangspunkt i affald, der udgør en risiko i den almindelige affalds-
håndtering, tager definitionen på farligt gods udgangspunkt i, hvilke stoffer der kan ud-
gøre en risiko ved trafikuheld og dårligt lastet gods. Derfor er f.eks. små bøtter med 
plastmaling og de fleste batterier ikke farligt gods. 

Informativ skiltning og pæn indgang sig-
nalerer orden og seriøsitet. Odense,  
Snapinvej. 
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Amtets miljøgodkendelse 
Genbrugspladsen bliver betragtet som en særligt forurenende virksomhed og skal derfor 
have en kap. 5 godkendelse af amtet. I godkendelsen bliver der blandt andet stillet krav 
til støj, trafikforhold og forebyggelse af affaldsflugt. Der bliver desuden stillet særlige 
krav til håndtering, opbevaring og placering af olie- og kemikalieaffald samt krav til fo-
rebyggelse af jord-/grundvandsforurening og forurening af spildevand ved særligt un-
derlag og separat spildevandsopsamling. 
 
I miljøgodkendelsen er der krav, som har direkte indflydelse på tilrettelæggelsen af det 
daglige arbejde. Det er krav om, at visse typer farligt affald ikke må afleveres anonymt 
og ikke må opbevares uemballeret. Der er som regel også en mængdegrænse for, hvor 
meget affald der må modtages på pladsen og en grænse for, hvor store mængder, der må 
opbevares ad gangen. 
 
Brandmyndighederne 
Brandmyndighederne stiller krav til de forhold, hvorunder opbevaring af brandfarlige 
væsker og andre stoffer, der udgør en risiko ved brand, opbevares. Brandmyndigheder-
nes krav drejer sig ligeledes om opbevaringsforhold og emballering og har en mængde-
grænse for brandfarligt affald, der må opbevares samlet. Dertil stilles der krav om tilste-
deværelse og vedligehold af brandslukningsudstyr. 
 
Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet stiller dels nogle generelle krav til arbejdets udførelse, og dels har Ar-
bejdstilsynet givet påbud på flere genbrugspladser i forbindelse med håndtering af olie- 
og kemikalieaffald. 
 
Arbejdstilsynet stiller blandt andet krav om, at der skal være førstehjælpsudstyr samt de 
nødvendige personlige værnemidler til stede. De ansatte skal være instrueret i arbejdet 
og i brug af nødhjælpsudstyr og personlige værnemidler. 
 
Arbejdstilsynet har desuden flere steder givet påbud om, at der ikke må foregå alenear-
bejde under håndtering af olie- og kemikalieaffald. 
 
Behandlingsanlæg for farligt affald 
Affaldet skal på linie med affald i øvrigt bortskaffes til anlæg, der er godkendte til at 
modtage den pågældende affaldsfraktion. Antallet af godkendte modtageanlæg for fa r-
ligt affald er begrænsede, hvilket i store træk resulterer i en ensartet håndtering på lan-
dets genbrugspladser. 
 
Behandlingsanlæggene er ikke en myndighed, men har ligeledes retningslinier for sorte-
ring, emballering og mærkning af affaldet. Disse krav skal kunne harmonere med de 
krav, der stilles til reglerne for transport af farligt gods, brandmyndighedernes krav 
m.v., som nævnt oven for, og anden form for sikkerhed for dem, der håndterer affaldet. 
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8.2.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
• Uklarhed om regler. Uklarhed med hensyn til hvilke retningslinier, der gælder kan 

give uhensigtsmæssig håndtering og i nogle tilfælde konflikter mellem medarbejder-
ne. De enkelte medarbejdere på pladsen har fået forskellig opfattelse af, hvordan der 
skal sorteres og emballeres og har fået forskellige informationer om myndighedsreg-
ler krav fra modtageanlæggene, transportører m.v. 

 
• Uklarhed om risici. Medarbejderne kan i praksis have forskellig opfattelse af risici i 

arbejdet, og hvordan man beskytter sig selv. Dette spænder fra manglende brug af 
handsker, dentificering af stoffer ved at snuse til dem og til medarbejdere, der af uud-
talt angst nægter at udføre jobbet. 

 
• Mangelfulde fysiske forhold. Mangelfulde fysiske forhold ved sortering af olie- og 

kemikalieaffald er et almindeligt problem. Generelt er pladsforholdene for trange, og 
der mangler udsugning og tekniske hjælpemidler. Pladsen er blevet indrettet på et 
tidspunkt, hvor der kun blev sorteret i få fraktioner, og hvor der ikke var høj bevidst-
hed om de arbejdsmiljømæssige forhold. 

 
• Dårlige forhold for omhældning af væsker. Hvor der omhældes væsker, er forhol-

dene ofte ikke egnede til dette. Der mangler rengøringsmuligheder, der er ikke til-
strækkelig udsugning, og der er ikke tilstrækkelig forebyggelse mod spild. 

 
• Dårlige arbejdsstillinger. Anvendelse af spændelågsfade giver dårlige arbejdsstil-

linger ved sortering. Desuden er der risiko for ergonomiske belastninger og ulykker 
under transport og læsning af fade og tønder. Denne risiko øges ved anvendelse af 
kemicontainere, hvor der både er pladsproblemer og en betydelig niveauforskel me l-
lem containernes gulv og pladsens jord eller asfalt. 

Myndigheder og affaldsvirksomheder laver regler og stiller krav til hånd-
tering af olie- og kemikalieaffald. Det er medarbejderen, der skal forvalte 
disse regler og krav blandt andet i deres service over for borgerne. 
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• Anonym aflevering af affald. På grund af manglende bemanding sker det i praksis 

ofte, at borgere og småvirksomheder afleverer affaldet anonymt. Dette kan blandt 
andet øge risikoen for fejlvurdering af indholdsstofferne og efterfølgende risiko for, 
at stoffet bliver emballeret sammen med andre stoffer, de kan reagerer med. Dette 
giver risiko for udvikling af farlige dampe og brand- og eksplosionsfare. 

 
• Utilstrækkelig brug af værnemidler. Manglende vask af arbejdstøj og anvendelse 

af udtjente eller forkerte handsker øger risikoen for at få hudkontakt med kemiske 
stoffer. Brug af forkerte og udtjente handsker kan betyde, at skadevirkningerne af de 
kemiske stoffer bliver forstærket væsentligt. 

 

 
 
8.2.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Kortlægge risici. De arbejdsmiljømæssige risici, der er forbundet med håndtering 

af olie- og kemikalieaffald, skal kortlægges og vurderes i forbindelse med arbejds-
pladsvurderingen. På den baggrund skal der gennemføres relevante foranstaltninger 
til minimering af risiko, herunder udarbejdelse af klare arbejdsinstruktioner for, 
hvordan den enkelte skal forholde sig ved håndteringen af affaldet, så der ikke op-
står forskellige vurderinger af risici blandt medarbejderne. 

 
• Udvide instruktion og uddannelse. Man kan udvide instruktion og uddannelse, 

f.eks. i form af en kombination af undervisning og erfaringsudveksling. Der bør be-
nyttes flere kompetenceudviklingsmuligheder, f.eks. kurser i affaldshåndtering, 
brandslukning og førstehjælp, erfaringsudveksling, besøg på modtageanlæg, instruk-
tion i vedligehold af sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler samt deltagelse i 
valg af særligt arbejdstøj. Det skal understreges, at det er arbejdsgiverens ansvar, at 
medarbejderne får den nødvendig oplæring og instruktion til at kunne udføre arbejdet 
på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

 



 57

• Overblik over myndighedskrav. Medarbejderne skal i samarbejde med den ledel-
sesansvarlige for pladsen skabe et overblik over myndigheder og myndighedskrav i 
sammenhæng med modtageanlæggenes krav. Samtidig skal medarbejderne have en 
indsigt i forståelse for sikkerhedsforanstaltninger, herunder de risici, der er forbund-
ne med sammenblanding af kemikalier. På denne måde kan medarbejderne få en fæ l-
les forståelse for, hvordan arbejdet skal udføres, og hvilke rimelige sikkerhedsforan-
staltninger de skal drage. 

 
• Adgang til og instruktion i anvendelse af værnemidler. Medarbejderne skal have 

adgang til egnede beskyttelseshandsker og skal instrueres nøje i brug af de rigtige 
handsker samt i en forståelse for, hvornår en handske er udtjent. Det er arbejdsgive-
rens ansvar, at medarbejderne har adgang til de nødvendige værnemidler. 

 
• Beredskabsplan. Hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at der er en beredskabsplan som 

sikrer, at ulykken bliver behandlet hurtigt og effektivt. Det forudsætter naturligvis 
også tilstedeværelsen af det nødvendige sikkerhedsudstyr som nødbruser, øjenskyl 
og brandslukningsudstyr. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der er udarbejdet en be-
redskabsplan, jævnfør Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492. af 20. juni 
2002 om Arbejdets udførelse. 

 

 

 
• Mulighed for opretholdelse af høj hygiejne. Medarbejderne skal have mulighed for 

at oprette god hygiejne, og skal have en forståelse for vigtigheden af dette, når man 
håndterer kemikalier. Der skal være mulighed for at skifte arbejdstøj, og arbejdstøjet 
skal kunne vaskes effektivt. Se endvidere afsnit 7.4 om indretning af mandskabsbyg-
ningen og At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 om Velfærdsforanstaltninger 
på faste arbejdssteder. 

 

Nødbruser og øjenskyl ved olie - og kemika-
liemodtagelser. Håndvasken er også uund-
værlig. 
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• Information til borgerne. Information til borgere om regler for aflevering af farligt 
affald er en væsentlig opgave for de ansvarlige for kommunens affaldshåndtering. 

 
• Indretning af modtagepladsen. De genbrugspladser, der har planer om at forbedre 

forholdene omkring håndtering af olie- og kemikalieaffald, kan drage stor nytte af at 
se på genbrugspladser, der har udviklet nye metoder og modtageforhold. Der er f.eks. 
udviklet nye og lette beholdere, som kan køres på hjul, der er udsugning direkte i be-
holderne, låg der kan fastholdes i åben stand, borgere der selv skal hælde olie på con-
tainer, gode plads- og lysforhold, rumventilation, transport af containere til lastbil 
uden løft og overdreven skub- og trækkraft. 

 
 
• Sikring af personlig modtagelse. Personlig modtagelse kan dels sikres gennem til-

strækkelig bemanding af pladsen og dels ved at tilrettelægge nogle procedurer om-
kring afleveringen af affaldet, som sikrer en personlig aflevering. Det kan f.eks. være 
en klokke, der tilkalder medarbejderen i forbindelse med aflevering. Nogle steder 
beder man borgerne skrive på nogle mærkater, hvad der er i emballagen og sætte 

Godkendte papemballager på vogn med 
hjul og med udsugning i låget. Papembal-
lager er lette at transportere, men kan ikke 
benyttes til alle typer af affald. Årslev Gen-
brugsplads. 

Godkendte 4-hjuls containere. Her kan lå-
gene fastholdes i åben tilstand. Odense, 
Snapinvej. 

Indendørs oplag af emballeret olie- og kemi-
kalieaffald, klar til transport. Årslev Gen-
brugsplads. 
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mærkatet på. Man skal være opmærksom på, at denne procedure ikke sikrer 
personlig  modtagelse, men giver mulighed for at borgerens viden om affaldet, over-
føres til medarbejderne. 

 
 
 

En velordnet modtagelse af olie- og kemikalieaffald 
på Snapinvej i Odense. 
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9 Valg af containere, bure og andre beholdertyper 
 
 
 
Valget af containere, bure og andre beholdertyper har betydning for de ergonomiske be-
lastninger, som medarbejderne bliver udsat for. Samtidig har beholdertyperne betydning 
for det æstetiske indtryk af pladsen, og dermed om pladsen virker velholdt og velfunge-
rende. 
 
I valget af beholdere skal der tages mange hensyn. De skal være arbejdsmiljømæssigt 
forsvarlige, de skal være økonomiske og holdbare, de skal kunne transporteres, de skal 
passe til modtageforholdene på behandlingsanlæggene, de skal være brugervenlige over 
for borgeren, og endelig skal de som nævnt være designet, så pladsen giver et velordnet 
indtryk. 
 
Derudover er der særlige fraktioner, hvor transportør/modtageanlægget betinger sig, at 
det er deres egne containere, der benyttes til tranporten og i praksis dermed også dem, 
der opstilles på pladsen. 
 
9.1.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Uklar placering af det arbejdsmiljømæssige ansvar. Det arbejdsmiljømæssige an-

svar for valg af containere er i princippet entydigt, men det er i praksis ofte ikke pla-
ceret, hvorfor der ikke bliver foretaget en systematisk arbejdsmiljømæssig vurdering 
i forbindelse med valg af containere. Især på pladser, hvor der er flere involverede i 
driften, f.eks. både modtageanlæg, kommune og et affaldsselskab, kan dette være et 
problem. Erfaringen viser, at det kan være en langsommelig proces at få ændret de 
containere, der er taget i brug på pladsen. 

 
• Uhåndterlige containere. Fyldte minicontainere og bure på hjul er ofte for tunge, og 

hjulene er ikke i tilstrækkelig god kvalitet til at sikre, at arbejdet med skub og træk af 
containerne ikke bliver for belastende. Bure og minicontainere har endvidere ofte 
låg, som ikke kan fastho ldes i åben stilling. 

 
• Høje containere. Høje containere har stor rummelighed og forudsætter således ikke 

så hyppig tømning. Tilgengæld mindskes pladsens overskuelighed, og nogle af con-
tainerne giver ligeledes nogle belastende arbejdsstillinger, når materialer skal løftes 
op over skulderhøjde. 

 
• Manglende æstetik. Nedslidte og uensartede containere kan give et rodet indtryk af 

pladsen, der ikke fremmer borgernes forståelse for at holde orden og sortere omhyg-
geligt. Dette kan give flere konflikter mellem borgere og medarbejderne. 

 
9.1.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Arbejdspladsvurderingen. Arbejdsmiljømæssige belastninger ved containere, bure 

m.m. skal afdækkes i forbindelse med arbejdspladsvurderingen, og der skal foreta-
ges de nødvendige foranstaltninger for at minimere belastningerne. 
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• Klarhed om det arbejdsmiljømæssige ansvar. Det arbejdsmiljømæssige ansvar 
for containerne skal være entydigt placeret, og de ansvarlige medarbejdere og sik-
kerhedsudvalget bør have afgørende indflydelse på valget af containere. 

 
• Adækvat valg af containere. Kvaliteten og størrelsen på hjulene på bure og mini-

containere skal svare til den vægt, som de kan komme til at bære i fyldt tilstand. 
 
• Sammenhæng i affaldshåndteringen. Der skal være sammenhæng i affaldshåndte-

ringen. Hvis der indsamles i minicontainere, fade, tønder eller bure, skal den efter-
følgende klargøring til transport være planlagt, så der ikke bliver unødige belastnin-
ger af de ansatte. 

 

 
 
 

 

Forskellige containertyper og bure med forskellige farver. 
 
Hvid giver problemer på solskinsdage på grund af genskin. 
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10 Tunge løft og anden manuel flytning af 
uhåndtérbare enheder 
 
 
 
Overbelastning af kroppen ved tunge løft eller anden manuel flytning af store, tunge 
og/eller vanskeligt håndtérbare enheder kan give alvorlige arbejdsskader på kroppen - 
primært ryg, skuldre lænd og nakke. I dette kapitel sættes der fokus på, hvilke risici der 
er på genbrugspladsen, og hvad man kan gøres for at reducere belastningerne. 
 
På genbrugspladsen er det primært i forbindelse med nedenstående arbejdsopgaver, at 
der er risiko for en overbelastning af medarbejderne. 
 
1. Håndtering af uhensigtsmæssige containere. Som nævnt i kapitel 9 - om valg af 

containere - er nogle af minicontainerne på pladserne ikke designet til den håndte-
ring, der skal ske af containeren, når den er fyldt op. Det kan handle om, at hjulene er 
for små, ikke er designet til underlaget på pladsen, eller at der ikke er de nødvendige 
håndtag til at skubbe eller trække containeren rundt på pladsen. Det betyder, at med-
arbejdernes efterfølgende håndtering af containerne bliver besværliggjort, og at 
kroppen udsættes for en unødig belastning. Belastningen øges, hvis underlaget sam-
tidigt er ujævnt, eller der er mangel på plads. Begge dele er ofte tilfældet på gen-
brugspladsen. 

 
2. Håndtering af spændelågsfade. På mange pladser sorteres olie- og kemikalieaffa l-

det (eventuelt også batterier) fortsat i spændelågsfade. Spændelågsfadene er tønder i 
forskellig størrelse, som typisk kan rumme 110 eller 200 liter. De er oftest uden hjul 
og med en vanskeligt håndtérbar facon. I fuld tilstand er de meget tunge og fyldt med 
farligt affald. Alligevel håndteres de helt eller delvist manuelt på nogle pladser med 
risiko for skader. På pladser med kemicontainere vanskeliggøres håndteringen yder-
ligere af pladsmangel og en betydelig niveauforskel mellem containerens bund og 
pladsen. 

 
3. Tømning af sække med haveaffald. På nogle pladser hjælper medarbejderne bor-

gerne med tømning af sække med haveaffald. Denne praksis indebærer dels, at med-
arbejderen belastes som følge af løft fra lav højde, sækkenes vægt og uhåndtérbarhed 
og dels at medarbejderen udsættes for organisk støv og mikroorganismer, som det 
fremgår af kapitel 11. 

 
4. Hjælpe borgerne med store og tunge enheder. På mange pladser hjælper medar-

bejderne gerne borgerne med at løfte vaskemaskiner eller lignende ned fra traileren 
eller ud af bilens bagagerum. Også her er der tale om flytning af tunge og vanskeligt 
håndtérbare enheder med risiko for løfteskader, hvis de håndteres manuelt. 

 
5. Stabling af f.eks. vaskemaskiner. På nogle pladser skal borgernes køleskabe, va-

skemaskiner, opvaskemaskiner og lignende stables i to etager for at udnytte contai-
nerne fuldt ud. Hvis dette arbejde udføres manuelt, indebærer det ligeledes risiko for 
løfteskader som følge af enhedernes tyngde, enhedernes størrelse og uhåndtérbarhed, 
løft under knæhøjde og over skulderhøjde samt pladsmangel i containeren. 
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Arbejdsmiljømæssige problemstillinger: 
 
• Risiko for løfteskader. Den primære problemstilling handler om risiko for løfteska-

der som følge af: 
• enhedernes tyngde 
• rækkeafstande  
• håndtérbarheden - udformningen af de enheder, der skal løftes 
• utilstrækkelige pladsforhold 
• ujævnheder i underlaget 
• løft under knæhøjde 
• løft over skulderhøjde 
• antal løft over en arbejdsdag 
• niveauforskelle i underlaget. 

 

 
 
Hvad kan man gøre: 
 
• Kortlægge risici i APV. De arbejdsmiljømæssige risici ved løft og anden håndte-

ring skal kortlægges og vurderes i forbindelse med arbejdspladsvurderingen. På den 
baggrund skal der foretages de nødvendige foranstaltninger til at minimere belast-
ningerne. 

 
• Sikre hjælpemidler.  Det er vigtigt, at medarbejderne har adgang til de nødvendige 

hjælpemidler. Det drejer sig f.eks. om sækkevogne, truck, mobile ramper, særligt 
konstruerede hejseværk eller lignende. Det skal understreges, at arbejdsgiver er an-
svarlig for, at de nødvendige hjælpemidler er til stede. 

 
• Uddannelse. Medarbejderne bør have den nødvendige uddannelse i korrekt anven-

delse af hjælpemidlerne. Desuden bør de have uddannelse i løfteteknik, herunder 
træk og skub samt, hvilke manuelle løft de skal undgå og hvorfor. Det skal under-
streges, at arbejdsgiver har ansvaret for, at medarbejderne får den nødvendige ud-
dannelse og oplæring til, at arbejdet kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæs-
sig forsvarlig måde. 

 
• Indretning af arbejdspladsen. På de steder, hvor medarbejderne skal foretage løft 

og anden flytning af tunge og/eller vanskeligt håndtérbare enheder, er det vigtigt at 
sikre, at underlaget er jævnt uden niveauforskelle og med de nødvendige pladsfor-
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hold til at kunne anvende hjælpemidler og/eller korrekt løfteteknik. Det er desuden 
vigtigt at se på, hvordan den samlede indretning af arbejdspladsen kan minimere be-
lastninger ved løft eller anden håndtering af tunge enheder. 

 
• Vælge håndterbare containere. Som det også fremgår af kapitel 9, er det vigtigt at 

tænke på, hvordan det er for medarbejderne at arbejde med de valgte containere i 
fyldt tilstand. Det vil sige: 

 
• at containerne bør have store hjul 
• at hjulene skal være tilpasset både underlag og den vægt containeren skal bære 
• at containeren bør have håndtag, der gør det muligt at flytte den med mindst 

mulig belastning af medarbejderen. 
 
• Afklaring af pladsens serviceniveau. For at undgå at medarbejderne føler sig pres-

set til at udføre belastende løfteopgaver for borgerne, er det vigtigt at klarlægge, i 
hvilke situationer medarbejderen forventes at hjælpe og hvordan. Denne afklaring af 
serviceniveauet skal derefter formidles til borgerne, så de ved, hvilken hjælp de kan 
forvente, og risikoen for konflikter kan minimeres. 
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11 Støv og udstødningsgasser 
 
 
 

11.1 Støvproblemer 
 
Der er store støvproblemer på de genbrugspladser, hvor der tilføres store mængder af 
haveaffald og byggeaffald. Under håndtering af specielt disse affaldsfraktioner kan der 
udvikles organisk og uorganisk støv. Ligeledes kan der ophobes støv på kørebanen fra 
skidt og møg fra biltrafikken. 
 
Trafik, håndtering og vind kan få organisk og uorganisk støv til at hvirvle op specielt i 
de tørre sommerperioder. 
 
 

 

 
11.1.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Irritation. Organisk og uorganisk støv virker irriterende på øjne, næse og svælg og 

kan irritere luftvejene. Under længere tids påvirkning kan der opstå luftvejslidelser. 
 
• Risici ved 'at trampe i haveaffaldet'. På nogle pladser trykkes haveaffaldet ved, at 

medarbejderne hopper op i containeren og tramper rundt i det. Dermed udsættes de 
for de mikroorganismer, der hvirvles op i processen. Samtidigt indebærer det en vis 
risiko for at falde eller forvride sine fødder, ben eller ryg. Endelig er der risiko for 
rifter og sår, da noget af haveaffaldet er spidst eller har torne. 

 
• Øget håndtering giver øget støvbelastning. Graden af problemer med organisk støv 

afhænger af den måde, hvorpå borgeren afleverer haveaffaldet, og den måde persona-
let håndterer haveaffaldet efterfølgende fra modtagelse til bortkørsel. Generelt stiger 
farligheden af støvet og støvudviklingen i takt med øget håndtering, øget findeling, 
øget fugtighed og temperatur, og jo længere tid affaldet befinder sig på pladsen. Det-

Brug af gravemaskine til brug af presning og læsning på Herlev Gen-
brugsplads. Gravemaskinen kunne dog have overtryk i førerhuset. 
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te skyldes, at der skabes vækstbetingelser for bakterie- og svampevækst på samme 
måde som i et komposteringsanlæg. Bakterier, svampe og de farlige endotoksiner 
udgør hovedparten af indholdet i organisk støv. 
 
Der har været flere sager, hvor Arbejdstilsynet har været inddraget på grund af vold-
somme problemer med organisk støv. Der er blandt andet kommet påbud om, at per-
sonalet ikke må tømme sække med haveaffald, da støvudviklingen her var meget 
voldsom. Særligt udsatte er de genbrugspladser, hvor man (f.eks. for at spare trans-
portomkostninger) har opbygget et system, hvor haveaffaldet skal samles i større 
mængder, omlastes og neddeles inden bortkørsel. 
 
 

 

 
11.1.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Kortlægning af risici. De arbejdsmiljømæssige belastninger som følge af støv og 

udstødningsgasser skal kortlægges og vurderes i forbindelse med arbejdspladsvurde-
ringen. På den baggrund skal der gennemføres relevante foranstaltninger for at mi-
nimere risikoen. 

 
• Håndtering af haveaffaldet. Generelt skal det undgås, at der kan komme mikrobio-

logisk vækst i affaldet. Derudover skal det omlastes så lidt som muligt, og affaldet 
skal bortkøres hyppigt. Neddeling og knusning skal så vidt muligt undgås eller skal 
foregå i lukkede systemer, og der skal sørges for effektiv beskyttelse af medarbejder-
ne f.eks. i form af overtryk i førerkabinerne. Der er et eksempel på en genbrugsplads, 
hvor containeren var sænket i forhold til omgivelserne. Borgeren kan således ved 
egen hjælp let smide affaldet i containeren, og medarbejderne kan let kontrollere, at 
affaldet er sorteret korrekt. For at spare transport blev haveaffaldet trykket med en 
gravemaskine og derefter kørt bort til komposteringsanlæg. For at dette er en mulig 
løsning, skal der tages forholdsregler for faldulykker omkring de sænkede containe-
re. Trykning af haveaffald i containere  skal foregå maskinelt og ikke ved, at medar-
bejderne tramper rundt i det, eftersom de sikkerhedsmæssige risici herved vurderes at 
være for store. På andre pladser fjernes haveaffaldet uden for åbningstid med grab. 

Byggeaffald bidrager med uorganisk støv på genbrugspladsen. 
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Denne løsning er ligeledes med til at reducere medarbejdernes eksponering af orga-
nisk støv. 

 
• Fejning. Hyppig fejning med særlige fejemaskiner (eventuelt med indbygget van-

ding) er den eneste mulighed for at undgå, at støvudviklingen på køreunderlaget bli-
ver for voldsom. 

 
• Låg på asbestcontainerne. For at undgå unødig eksponering af asbestholdigt støv  

skal man tildække disse containere.8 
 
Genbrugspladser der selv komposterer haveaffaldet 
Der er få genbrugspladser, hvor der samtidig er tilknyttet et komposteringsanlæg. Pas-
ning af komposteringsanlæg og herunder det at undgå støvpåvirkning, kræver nogle  
særlige kvalifikationer, som vi ikke vil komme ind på her. 
 
 

 

 
 

11.2 Udstødningsgasser 
 
På genbrugspladser er der en tæt trafik af benzin- og dieselbiler. Bilerne standser og 
starter og står ofte længe i tomgang. Medarbejderne på pladsen føler sig generede af ud-
stødningsgasserne, specielt af gasser fra dårligt vedligeholdte dieselmotorer. 
 
Der er ikke foretaget nærmere undersøgelser af risiciene i forbindelse med udstødnings-
gasser ved at arbejde på en åben plads som en genbrugsplads. På travle dage på gen-
brugspladsen, hvor der er vindstille og høj luftfugtighed, kan forholdene svare til luft-
forureningsniveauet i trafikerede byområder. Undersøgelser i parkeringskældre og gara-
geanlæg og lignende viser en markant overskridelse af grænseværdierne af de skadelige 
stoffer i udstødningsgasser. 

                                                 
8 Se endvidere Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om Asbest. 

Kompostering på Årslev Genbrugsplads. 
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11.2.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
• Irritation af luftveje. Udstødningsgasser virker irriterende på luftvejene og giver 

vejrtrækningsproblemer. Umiddelbare symptomer kan være hoste og hovedpine. Ved 
længere tids påvirkning kan der udvikles luftsvejslidelser. Astmatikere og allergikere 
er særligt følsomme over for luftforureningen. 

 

 
 
 
11.2.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Vedligehold af motorer. Stille krav til vognmænd, der tømmer containere på plad-

sen, om hyppig vedligehold af motorer og hyppig vedligehold og udskiftning af filt-
re. 

 
• Forbud mod tomgangskørsel. Sikre, at brugerne og chaufførerne slukker deres mo-

tor, hvis der er mere end et minuts tomgangskørsel. 
 
• Flyt den tunge trafik. Indret pladsen, så der bliver mindst mulig kørsel, hvor plads-

folkene opholder sig. 
 
• Information. Det er vigtigt, at pladsfolkene har viden om de risici, der er forbundet 

med udstødningsgasserne, så de i egen adfærd kan være opmærksomme på, hvor de 
opholder sig i forhold til bilernes udstødningsrør. 
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12 Enmandsbetjente genbrugspladser 
 
 
 
En stor del af de danske genbrugspladser betjenes af ganske få medarbejdere, således at 
der i praksis ofte kun er én medarbejder på pladsen. Hovedparten af de problemstillin-
ger, der er behandlet i håndbogens øvrige kapitler, gælder ligeledes for medarbejderne 
på de enmandsbetjente genbrugspladser. Derudover er der nogle problemstillinger, som 
kræver særlig opmærksomhed. Det er disse problemstillinger, der behandles i dette ka-
pitel. 
 
 

12.1 Arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
 
12.1.1 Risiko for overbelastning af medarbejderen 
Det kan være vanskeligt for en person at overskue, hvad der sker på hele pladsen på en 
gang. Det gælder særligt i de spidsbelastede situationer, når der er mange borgere på 
pladsen samtidigt. I praksis betyder det, at medarbejderen kan have svært ved både at 
fungere: 
 
• som kontrollanten, der sikrer, at borgeren putter effekterne i de rigtige containere, 

rydder op efter sig og ikke fjerner effekter fra pladsen 
 
• som vejlederen, der rådgiver borgerne om, hvordan der skal sorteres 
 
• som serviceassistenten, der hjælper gamle hr. Hansen med at løfte de tunge effekter 

op i containeren 
 

• som kontorassistenten, der arrangerer tømning og holder regnskab med affalds-
mængderne. 

 
Efter en af disse spidsbelastede situationer er der således ofte en masse oprydnings- og 
finsorteringsopgaver, som medarbejderen må påtage sig for at opnå den ønskede renhed 
i sorteringen. Det er en klar erfaring fra de besøgte pladser, at desto mere ordentlig 
pladsen er, når borgerne ankommer, desto mere umage gør de sig for at sortere korrekt 
og rydde op efter sig. Det har altså en stor præventiv virkning, at pladsen er ryddet, og 
at der ikke i forvejen ligger forkerte effekter i containerne. Hvis medarbejderen ikke når 
at vejlede borgerne om sorteringen, kan det således have en negativ og selvforstærkende 
effekt på de efterfølgende borgeres sortering. Hvis der ikke er fejet og rengjort, når man 
f.eks. kommer for at aflevere sit haveaffald, fejer man heller ikke selv. Hvis man kan se, 
at der er puttet glas, jern eller mursten ned i containeren for brændbart affald, fortsættes 
denne praksis. Og på den måde bliver den første fejl grundlaget for de næste, hvis ikke 
medarbejderen hurtigt får rettet op herpå. Dette er vilkårene på alle genbrugspladser, 
men er man alene på pladsen, er kravene om erfaring og overblik helt centrale. Det er 
vigtigt, at medarbejderen er i stand til at prioritere sit arbejde i forhold til, hvilke contai-
nere der har størst behov for bevågenhed, hvilke borgere der springer over, hvor gærdet 
er lavest, hvis de får muligheden, og hvor det bedst kan betale sig for ham/hende at 
lægge arbejdsindsatsen. 
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12.1.2 Modtagelse af olie- og kemikalieaffald 
Som det fremgår af afsnittet om modtagelse af olie- og kemikalieaffald, er der endvide-
re nogle problemer med at modtage dette på de enmandsbetjente pladser. Dels kan man 
ikke altid garantere, at affaldet er modtaget personligt, således at man ved, hvem der har 
afleveret det og med sikkerhed kan få oplyst, hvad det indeholder, og dels er der nogle 
sikkerhedsmæssige problemer med medarbejderens efterfølgende håndtering af affaldet. 
Se endvidere afsnit om håndtering olie- og kemikalieaffald. 
 
12.1.3 Tryghed og sikkerhed 
En af problemstillingerne ved at arbejde alene er, at der ikke er nogen kolleger eller le-
dere at søge hjælp hos, hvis der sker en arbejdsulykke, eller man af andre ikke-
arbejdsrelaterede grunde får et ildebefindende eller lignende. 
 
Utrygheden kan også opstå i situationer, hvor medarbejderen oplever, at borgere optræ-
der truende. Her har den alenearbejdende medarbejder ikke mulighed for at søge støtte 
og opbakning hos en kollega eller en leder. 
 
12.1.4 Mulighed for at diskutere pladsens problemer og udvikling 
Arbejdet på de enmandsbetjente pladser er ikke ensomt, fordi der hele tiden er stor kon-
takt til borgerne. Der mangler imidlertid nogen, som medarbejderen kan diskutere plad-
sens problemer og udvikling med. Da der ikke er andre, der har gjort de samme erfarin-
ger, som vedkommende selv, er der ingen, som er i stand til direkte at gå ind i diskussi-
onen om en problemstilling. Medarbejderens eneste mulighed er at drøfte sagerne med 
lederen af pladsen. Det er imidlertid ikke uden problemer, fordi heller ikke lederen har 
sin daglige gang på pladsen, og derfor ikke har den samme føling med problemstillin-
gerne. Realiteterne er, at medarbejderen ofte oplever, at vedkommende er alene om at 
træffe de beslutninger, der vedrører den daglige drift af pladsen. Det giver på den ene 
side stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, men betyder samtidigt, 
at medarbejderen mangler feedback på sine tanker og idéer. Ligesom vedkommende 
kan mangle nogen at sparre med i forbindelse med nye problemstillinger. 
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12.2 Hvad kan man gøre? 
 
• Kortlægning af belastninger. De arbejdsmiljømæssige risici og belastninger på 

den enmandsbetjente genbrugsplads skal kortlægges og vurderes i arbejdspladsvur-
deringen. På den baggrund skal der planlægges og igangsættes de nødvendige foran-
staltninger til at minimere risici og belastninger. 

 
• Genbrugspladsens fysiske og organisatoriske placering. Det er en god idé at 
overveje mulighederne for at placere genbrugspladsen i fysisk nærhed af andre re-
levante kommunale arbejdspladser, f.eks. kommunens Vej- og Park-afdeling. Der-
ved opnås en direkte tilknytning og mulighed for samhørighed med andre medar-
bejdere. Der er et eksempel på en genbrugsplads, hvor den kun er adskilt fra Vej-  
og Park-afdelingen af et ståltrådshegn, og der var åben passage gennem hegnet. 
Samtidig er genbrugspladsen og medarbejderen organisatorisk placeret under denne 
afdeling. Denne fysiske og organisatoriske placering betyder, at medarbejderen del-
tager i personalemøder og andre relevante aktiviteter for medarbejderne i Vej- og 
Park-afdelingen. Medarbejderen bliver herved en del af et kollegialt fællesskab og 
har mulighed for direkte daglig kontakt med kolleger og afdelingens leder. 
 
Denne organisering har ligeledes betydning for medarbejderens oplevelse af sik-
kerhed og tryghed. Den fysiske nærhed giver reelt mulighed for, at medarbejderen 
kan få hjælp i tilfælde af arbejdsulykke, ildebefindende eller trusler fra borgerne. 
 
Endelig giver denne fysiske og organisatoriske placering af genbrugspladsen mu-
lighed for en aflastning af medarbejderen i særligt spidsbelastede situationer. Kol-
legaerne fra Vej- og Park-afdelingen har weekendvagter på pladsen, og har på den 
måde en vis indsigt i arbejdet på pladsen. De er derfor i stand til at træde til og afla-
ste medarbejderen i særlige situationer. Problemer på pladsen eller nye regler for 
sortering m.m. er således vedkommende for alle medarbejdere, og bliver som sådan 
diskuteret på det fælles personalemøde i afdelingen. 

 
• Organisering af arbejdet. Et af problemerne med alenearbejde på genbrugspladser 

er, at man ikke kan være alle steder på en gang. Arbejdsopgaverne på pladsen om-
fatter ikke kun den direkte og synlige borgerbetjening, men også alle de opgaver, 
som afledes af borgernes brug af genbrugspladsen. Det handler blandt andet om sor-
tering af batterier, håndtering af farligt affald, presse papkasser, vedligeholdelse, op-
rydning, rengøring, bestilling af vognmand, når containerne er fulde og meget andet. 
Disse opgaver kan man ikke beskæftige sig med, mens der er borgere på pladsen, 
hvis man samtidigt skal være til rådighed som rådgiver og kontrollerende myndig-
hed. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen har arbejdsperioder mellem åbningsti-
derne, hvor det er muligt at få ordnet alle de arbejdsopgaver, som ikke har med den 
direkte borgerkontakt at gøre. Det er medarbejderens mulighed for at få ryddet frak-
tionerne af vejen og få gjort klar til de næste borgeres besøg. 

 
• Hjælp i forbindelse med spidsbelastning. Som nævnt ovenfor i afsnittet om gen-

brugspladsens placering er det vigtigt at sikre medarbejderen hjælp i forbindelse 
med spidsbelastning. Det kan ske, som det er beskrevet ovenfor, men det kan også 
ske ved at tilknytte eller ansætte en ekstra medarbejder i en del af arbejdstiden, såle-
des at der altid er to medarbejdere på bestemte tidspunkter: f.eks. åbningstid og når 
det farlige affald håndteres. 
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• Indretning af pladsen. Pladsen skal indrettes, så medarbejderen har mulighed for at 

overskue det hele. Desuden skal det være muligt at overskue pladsen fra eventuelle 
rum, hvor det farlige affald håndteres. 

 
• Kontakt med kolleger og kompetenceudvikling. Særligt for medarbejdere, som 

arbejder alene på genbrugspladser, kan det være en god idé at skabe en erfarings-
gruppe med andre medarbejdere på genbrugspladser. Erfaringsgruppen kan fungere 
som et læringsrum, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte deres arbejde og 
eventuelle problemstillinger med andre, der har tilsvarende erfaringer. Desuden kan 
man i et uddannelsesforløb have et bevidst formål om, at medarbejderne skal ud 
blandt kolleger og få ny inspiration. 

 
• Ledelsesfokus . Det er vigtigt, at den tilknyttede leder er opmærksom på de belast-

ninger, der kan være forbundet med alenearbejdet og gør en indsats for at afhjælpe 
problemerne. I de tilfælde, hvor medarbejderen indgår i en større personalegruppe, 
har lederen et særligt ansvar for at sikre, at medarbejderens integration i gruppen er 
reel. Det handler om at sikre, at medarbejderen deltager i de fælles møder og aktivi-
teter, at der informeres på tværs af arbejdsområderne inden for personalegruppen og 
at skabe et fælles ansvar i forhold til de problemstillinger, medarbejderen oplever på 
genbrugspladsen. 
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