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Skydds- och säkerhetsföreskrifter 

 
Munkegärde 

           
Sorterings- och omlastningsanläggning 

 
 Energivägen 7, 442 42 Kungälv 
 

 
                                       
 

 Reviderade 220217 

 
 
 
 

      
       Syftet med dessa skydds- och säkerhetsföreskrifter är att förhindra tillbud och  
          olyckor på anläggningen. Underlåtenhet att följa föreskrifterna kan medföra fara för liv  
          eller allvarliga personskador samt innebära restriktioner vid kommande besök. 
          En försäkran att underteckna finns som bilaga. 
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Praktisk information Munkegärde    
Besöksadress:  Energivägen 7 442 42 Kungälv 
Öppettider: Vardagar 07.00-16.00 
Telefon till anläggningen: 0769-45 95 00 
Telefon till platschef: Rasmus Lindberg 031618795 
 
Toalett finns i anslutning till omklädningsrum på bägge våningsplan 
Utrustning för Första hjälpen/HLR finns i våghus och fordonsgarage 
Alla som besöker anläggningen ska anmäla sig i våghuset. Är det tillfälligt obemannat; 
ring 0769-45 95 00 så kommer personal och möter. 

 
Brand – utrymning   
RÄDDA   Rädda om möjligt den som är i fara 
LARMA   Ring 112, meddela din adress, vem, vad som inträffat, uppge ditt namn och om det finns  
                 skadade eller instängda. 
VARNA   Varna alla som hotas av fara 
SLÄCK    Släck branden om det bedöms kunna göras utan risk. Stäng fönster och dörrar. 
UTRYM   Utrym snarast via närmaste utrymningsväg.  
 
Återsamlingsplats för Munkegärde är vändplatsen utanför grinden. 
Lämna inte återsamlingsplatsen utan utrymningsledarens godkännande. 
 
 

Nödläge – arbetsplatsolycka   
 

• Gör en bedömning av situationen.   
• Ge första hjälpen.  

o Hjärt-lungräddning eller åtgärder för att stoppa blödning och/eller chock. 
o Åtgärder med ögonspolning och nödduschning vid skada efter stänk, över- 

                        sköljning m.m. 
o Åtgärder för att vid behov få den skadade eller sjuke under medicinsk vård 

• Vid behov ring 112 
• Kontakta anläggningens personal 

 
Innehållsförteckning   
Generella regler sid 3 
Regler för chaufförer sid 4 
Regler för entreprenörer sid 5 
Regler för personal på anläggningen sid 6 
Bilagor: Försäkran  
              Karta över området 
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Generella regler 
 

• Besökare skall anmäla sig till personalen på anläggningen. Guide, med besökare, är 
ansvarig för att besökare följer gällande säkerhetsföreskrifter.  
 

• Anläggningen får endast tillträdas, servas och repareras av personer som tagit del av skydds- 
och säkerhetsföreskrifterna och skriftligen förklarat sig införstådd med dess innebörd 

 
• På denna anläggning ska varselkläder bäras och föreskriven skyddsutrustning 

användas. 
o Efter överenskommelse med platschef kan användandet av enbart varselväst 

accepteras.  
o Skyddsskor ska användas av dem som arbetar på anläggningen. 
o Personlig skyddsutrustning såsom andnings- och hörselskydd ska medföras och 

användas vid behov. 
 

• Rökning är endast tillåten på anvisad plats bredvid förrådscontainer, företags-ÅVC. 
• Användning av eller att vara påverkad av alkohol eller droger är förbjudet på Renovas 

område. 
 

• Inom anläggningen gäller hastighetsbegränsningen 15 km/h. 

• Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon, skaffa ögonkontakt med chauffören i 
fordonet innan passage av trafikerat område sker. 
 

• Visa alltid hänsyn till arbetsmaskiner. Håll avstånd! 
 

• Spill (olja, fett, kemikalier etc.) skall omgående saneras meddelas till ansvarig chef. 
 

• Skadat elektriskt material ska genast rapporteras till Renovas personal, som därefter 
skyndsamt informerar Renovas el-avdelning. 
 
 

• Utrustning för Första hjälpen/HLR finns i våghus och fordonsgarage 
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Regler för dig som är chaufför 
 
Infart och utfart 

• Infarten och utfarten till Munkegärde är en olycksdrabbad korsning. Se till att du har 
mycket god kontroll på annan trafik innan in- eller utfart sker. 
Visa utökad hänsyn till medtrafikanterna. 

Hastighet 
• Högsta tillåtna hastighet inom området är 15 km/h 

Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon men även gående. Skaffa ögonkontakt med 
chaufförer i korsande, mötande eller på annat sätt arbetande fordon innan vidare manövrar. 
Uppmärksamma gående på att du närmar dig dem. 

 
Vågen 

• Kör försiktigt upp på vågen. Du vinner ingen tid på hårda inbromsningar eftersom dessa 
endast resulterar i att det tar längre tid för vågen att stabilisera sig för korrekt viktregistrering. 

• Drag ditt vågkort och registrera servicekontraktsnummer och därefter avfallskod. 
• Behöver du hjälp så kontakta våghuset. Även för frågor om var du skall tippa din last. 
• Kör varsamt av vågen och mot det område ämnat för din last, enligt instruktion från 

personalen. 
 
Inne på området 

• Tippar du på sorteringsytan så skapa kontakt med maskinförare så denne vet att du kommer 
och eventuellt visar dig var materialet skall tippas. Lämna alltid utrymme mellan tidigare 
tippat material och det du lämnar så sorteringsmaskinen kommer åt. 
 

• Tippning, sortering och lastning sker kontinuerligt, material kan oavsiktligt komma flygande 
så håll avstånd till och uppsikt på aktiviteter runt dig när du lämnar fordonshytten. 
 

• Skyddsområde till krossmaskin är 15m. Respektera det avståndet för din egen säkerhet. 
 

• 5 meters skyddsavstånd gäller till arbetsfordon (truck, lastmaskin och materialhanterare) 
 

• Sitter materialet fast i behållaren, kontakta hjullastarförare för hjälp. 
 

• Behållare skall alltid vara i låst läge och luckor ska vara stängda vid förflyttning på området. 
 

• Vid tippning tänk på att lasta av varsamt så ingen annan får material på sig. 
 

• Vid rangering visa hänsyn till andra på samma yta. 
 

• Vid tippning i omlastningen iakttag försiktighet, både vid uppfart, nedfart samt vid 
avlastning. Andra människor kan finnas i närheten där när du slänger ditt avfall. 
 

• Skyltar, koner och andra avspärrningar på området är inte avfall. Respektera dessa och lämna 
utrymme vid passage och tippning så att de inte döljs eller förstörs. 
 
 



5 
 

 
Regler för dig som är entreprenör  
 

• Välkommen till Munkegärde! När du kommer till oss ska du anmäla dig i våghuset på höger 
sida efter vågen. Är det tillfälligt obemannat ring 0769–459500 så kommer personal och 
möter dig. 

• När du får vägen till ditt arbetsställe förklarad för dig, följ den. Är du osäker, be att personal 
följer med och visar dig. 

• Informera dig om utrymningsplan och var brandsläckare finns INNAN arbete påbörjas. 
• Beroende på arbetets art och plats kan kommunikationsradio, avspärrningar, brandsläckare 

etc krävas. Renovas platsansvarige beslutar i samråd med dig om detta, arbetsmiljölagen 3 
Kap 7d §. Dock tillåter sig Renova att alltid ha tolkningsföreträde då Renova råder över 
arbetsstället.  

• Området är trafikerat med alla typer av fordon, etablera ögonkontakt med chauffören i 
fordonet innan passage av trafikerat område sker.  

• Var hela tiden uppmärksam på trafik omkring dig. 
• När du lämnar arbetsstället så meddela Renovas personal detta. 
• Lämna tillbaka lånad utrustning när du lämnar Munkegärdes anläggning för dagen. 
• Entreprenör skall delta i de skyddsronder och skyddsmöten som Renova begär samt följa de 

anvisningar som Renova ger. 
• Entreprenör är skyldig att redovisa en arbetsmiljöplan och arbetsberedning till Renova om 

Renova så kräver. 
 
Elarbeten 

• Enklare elarbeten såsom, byte av lampor/lysrör, proppar, återställande av automatsäkringar 
får hanteras av befintlig personal. 

• All service, felsökning och reparation av elektrisk utrustning får endast utföras med tillstånd 
från Renovas elansvarige. Obehöriga äger icke tillträde till någon elektrisk installation. 

 
Heta arbeten  

• Bestämmelserna enligt ”Heta arbeten” skall följas. Endast behörig personal, med skriftligt 
tillstånd, får utföra heta arbeten såsom svetsa, gas- och plasmaskärare, använda vinkelslip, 
varmluftspistol etc.  

 
Oljespill 

• Oljespill ska omedelbart begränsas och saneras. Saneringsmedel finns vid våghuset och vid 
omlastningshallen.  

 
Brand, öppen låga eller misstänkt rök 

• Meddela Renovas personal eller maskinpersonalen omedelbart. Följ de instruktioner du får av 
dem. Vid ensamarbete utanför ordinarie arbetstid, ring 112. Samlingsplats vid brandlarm är 
vid grinden eller annan plats angiven av Renovas personal. Meddela vågpersonal omedelbart 
om brandsläckare använts, även om den inte är tom. 

Endast godkänd arbetsutrustning 
Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet ska uppfylla 
kraven på godkänd arbetsutrustning enligt arbetsmiljöverkets AFS 2006:4 ”Användning av 
arbetsutrustning” alternativt vara CE-märkta. 
Starta aldrig en maskin eller utrustning utan at vara säker på att ingen finns i riskområdet 


