----- Original meddelelse ----Fra: Kenneth Lauritsen <kelau@slagelse.dk>
Til: 'skovsoeparken@mail.dk' <skovsoeparken@mail.dk>
Dato: Ons, 19. sep 2012 08:46

Hej Poul
Tak for din henvendelse.
Slagelse kommune kan ikke bekræfte at regulativets bestemmelse om lys på adgangsvej til
affaldsbeholder ikke gælder for veje, parkeringspladser og stier i Grundejerforeningen
Skovsøparken i forbindelse med afhentning af affald.
Som du selv nævner i din henvendelse, benytter renovatøren netop disse veje, stisystemer og
parkeringspladser i forbindelse med tømning og derfor skal de være belyst i henhold til Regulativ
for Husholdningsaffalds §12.6.
Hvis disse adgangsveje ikke bliver tilstrækkeligt belyst, kan det betyde at der skal etableres nye
standpladser for affaldsbeholderne på et sted som er tilstrækkeligt belyst i henhold til regulativet.
Alternativt kan det betyde at beholderne skal sættes frem til et belyst sted inden tømning på
tømmedagen
Du er velkommen til at kontakte os igen, hvis du har spørgsmål til ovenstående.
Venlig hilsen
Kenneth Lauritsen
Assistent
Teknik og Miljø
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør
Dir. tlf: 58 57 46 36
kelau@slagelse.dk
www.slagelse.dk

----- Original meddelelse ----Fra: Poul Jensen <skovsoeparken@mail.dk>
Til: affaldsordning@slagelse.dk
Cc: str@hcs.dk
Dato: Tir, 11. sep 2012 20:37
Emne: Grundejerforeningen Skovsøparken, Slagelse
Slagelse Kommune
I forbindelse med sag om egenbetaling af vejbelysning i Grundejerforeningen Skovsøparken har
Slagelse Kommune udtalt til Vejdirektoratet, at en "Meddelelse fra din skraldemand" - om at der
mangler lys - kun skal betragtes som værende en henstilling. Renovationen stiller alene krav om
belysning på den enkelte parcel, jf. vedhæftede.
I henhold til kommunens affaldsregulativ skal adgangsvejen være velbelyst, med en
belysningsstyrke som bevirker, at renovationsarbejdet kan udføres på forsvarlig måde.
Adgangsvejen er defineret som afstanden fra vejskel eller fra hvor renovationsbilen kan holde og
hen til beholderen.
I grundejerforeningen er der stisystemer, hvor renovationsbilen ikke må køre. Vejbelysningen
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belyser ikke kun veje og parkeringspladser men også stisystemer, hvor der kun er adgang for
gående, inkl. renovationsarbejdere.
Sagen om egenbetaling af vejbelysning kan få som konsekvens, at veje, parkeringspladser og stier
ikke vil være belyste.
I bedes derfor skriftligt bekræfte, at der ikke behøver at være lys på veje, parkeringspladser og stier
i Grundejerforeningen Skovsøparken i forbindelse med afhentning af affald. Endvidere bedes I
skriftligt bekræfte, at affaldsregulativets bestemmelse om, at adgangsvejen skal være velbelyst, ikke
gælder for arealerne tilhørende Grundejerforeningen Skovsøparken, dvs. veje, parkeringspladser og
stier.
Hvis der er spørgsmål hertil, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
formand
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
tlf. 58 50 10 14, 21 27 87 41
Grundejerforeningen Skovsøparken
www.skovsoeparken.dk

----- Original meddelelse ----Fra: Poul Jensen <skovsoeparken@mail.dk>
Til: Call Center Postkasse <CallCenterPostkasse@at.dk>
Dato: Søn, 16. sep 2012 18:23
Emne: Re: VS: Affaldsindsamling og vejbelysning
Hej Jakob

Tak for dit svar.
Nedenfor kan du se mit svar til renovationsfirmaet HCS.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeg kontakter kommunen vedrørende problemstillingen om, at
renovationsfirmaet ønsker lys på stierne, jf. meddelelsen fra din skraldemand, mens
kommunen har oplyst til Vejdirektoratet, at der kun skal være lys på parcellerne. Disse
modstridende udmeldinger er dybt betænkelige retssikkerhedsmæssigt.
Jeg har noteret mig, at det er HCS og Slagelse Kommune, som har ansvar for, at
arbejdsmiljølovgivningen er opfyldt.
God arbejdslyst.
Med venlig hilsen
Poul Jensen
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----- Original meddelelse ----Fra: Poul Jensen <skovsoeparken@mail.dk>
Til: Steen Rügge <Steen.Rugge@hcs.dk>
Dato: Fre, 14. sep 2012 09:05
Emne: Re: SV: Affaldsindsamling og vejbelysning
Kære Steen
Jeg har fri i dag, så hvis du mener vi har misforstået hinanden, må du meget gerne kontakte
mig telefonisk.
Jeg har kontaktet Arbejdstilsynet og Slagelse Kommune i forståelse og respekt for, at I ikke
kan bidrage med yderligere. Du er blevet informeret herom.
Jeg forventer ikke at spørge jer om yderligere.
Jf. min mail til Arbejdstilsynet er det grundejerforeningen, der kontakter tilsynet - ikke
grundejerforeningen og HCS. Jeres og kommunens bemærkninger indgår selvfølgelig som en
del af sagens akter. Der er jo ikke noget hemmeligt eller fortroligt heri. Åbenhed og dialog er
altid væsentligt for en god proces og opnåelse af bæredygtige løsninger.
Jeg har stor forståelse for, at I ønsker et godt forhold til både kommunen og Arbejdstilsynet,
men mailen fra både dig og Kim er jo sober og saglig, hvorfor disse mails ikke udgør en
hindring herfor - ellers havde jeg heller ikke videresendt dem til hverken Vejdirektoratet,
Slagelse Kommune eller Arbejdstilsynet.
Du skal dog være opmærksom på, at der er noget principielt i denne sag, som jeg vil foreslå,
at du får afklaret med kommunen. I meddelelsen fra din skraldemand er der anført, at der
mangler lys, hvilket bedes bragt i orden inden næste tømningsdag. Slagelse Kommune har
oplyst til Vejdirektoratet, at jeres meddelelse kun skal opfattes som værende en henstilling.
Der er kun krav om belysning på den enkelte parcel. Hvis kommunen har ret heri, er det
retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, at I lægger en sådan seddel. Det vil nok være en
god idé, hvis I sammen med kommunen får afklaret, hvad I har hjemmel til generelt at
anmode grundejerne om at udbedre.
Jeg er glad for at høre, at I har fået en grøn smiley. Dette kan I være stolte af i jeres branche.
Jeg er lidt usikker på, om du ønsker information om det videre forløb i denne sag. Hvis jeg
ikke hører fra dig, vil jeg derfor ikke informere dig yderligere.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for jeres mails og ønske jer en god arbejdslyst.
Med venlig hilsen
Poul Jensen
----- Original meddelelse ----Fra: Call Center Postkasse <CallCenterPostkasse@at.dk>
Til: 'skovsoeparken@mail.dk' <skovsoeparken@mail.dk>
Cc: 'Steen.Rugge@hcs.dk' <Steen.Rugge@hcs.dk>
Dato: Fre, 14. sep 2012 14:10
Emne: VS: Affaldsindsamling og vejbelysning

Hej Poul.
Tak for din mail om i hvilken udstrækning der skal være belysning af adgangsvejene (fra
renovationsbil til beholdere) i Grundejerforeningen Skovsøparken, Slagelse.
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Indledningsvist skal det nævnes, at Arbejdstilsynet kan vejlede generelt omkring hvordan arbejdet
med affaldsindsamling og renovation kan planlægges således, at det sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt, og således at ulykker som følge af for ringe belysning
forebygges. Arbejdstilsynet kan ikke forhåndsgodkende detailløsninger og konkrete vurderinger
som er foretaget af virksomheden på baggund af enkelte og konkrete typer af arbejde.
I At-vejledning om kunstig belysning fremgår det, at belysningen på udendørs arbejdssteder skal
sikre, at arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Belysningskravene til vejbelysning kan bruges,
hvis færdslen sker som almindelig trafik på gader, veje og stier. Kravene kan fx bruges ved
adgangen til virksomheden. Alle andre steder skal belysningen tilpasses det arbejde og den færdsel,
der foregår, så risiko for ulykker undgås. I almindelighed vil kravene til belysningsstyrke ligge
mellem kravene til vejbelysning og kravene til indendørs belysning. Hvis der foregår arbejde, der
kan sammenlignes med indendørs arbejde, kan kravene hertil bruges i det omfang, forholdene gør
det muligt.
CIE Technical Report 129-1998 "Guide for lighting exterior work areas" kan i et vist omfang give
vejledning ved projektering.
I At-vejledningen om indretning og brug af dagrenovationssystemer fremgår det bl.a., at
renovationsfirmaet skal kortlægge og medtage eventuelle problemer i sin arbejdspladsvurdering
(APV). På den baggrund vurderer arbejdsgiveren sammen med arbejdsmiljøorganisationen risikoen
konkret i forhold til de relevante belastningsforhold. Renovationsfirmaet bør tage trafikale forhold,
belysning, sigtbarhed og synlighed i betragtning i sin APV.
Det fremgår også af vejledningen, at transportvejen skal være godt oplyst og uden niveauforskelle,
sådan at der fx ikke er for store hældninger eller trin. Yderligere bør det sikres, at transportvejen er
ryddet for sne og andet, der kan øge risikoen for faldulykker.
Endvidere kan henvises til afsnittene omkring udbyders, projekterendes og arbejdegivers
forpligtigelser i samme vejledning: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledningermv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-afarbejde/d224-indretning-og-brug-renovationssy.aspx
MED VENLIG HILSEN
JAKOB
ARBEJDSTILSYNETS CALL CENTER
Postboks 1228
0900 København C
Tlf 7012 12 88 Fax 7012 12 89 Mail at@at.dk

________________________________________________________________________________
_
Denne mail er indsat af Arbejdstilsynets cal lcenter samme dato
Fra: Steen Rügge [mailto:Steen.Rugge@hcs.dk]
Sendt: 14. september 2012 08:02
Til: Poul Jensen; Arbejdstilsynet
Emne: SV: Affaldsindsamling og vejbelysning
Kære Poul
Jeg har stor forståelse for dine og grundejerforeningens interesser og vi har som virksomhed også kommet
med de tilbagemeldinger i sagen, som det har været os muligt, men du er nødt til at respektere, som jeg
tidligere har skrevet, at vi ikke kan bidrage med yderligere oplysninger/informationer.
Du er meget velkommen til at spørge os om yderligere oplysninger og informere i sagen, men jeg ønsker
ikke at være en del af din officielle henvendelse til Arbejdstilsynet, da det kan give indtryk af, at HCS er en
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del af din henvendelse, hvilket ikke er tilfældet, idet HCS har en kontrakt med Slagelse kommunen om
indsamlingen af affald og alle problemer vedr. arbejdsmiljømæssige forhold i den indsamling, løses enten
direkte via Arbejdstilsynet eller via Kommunen.
Til information kan jeg oplyse, at HCS jævnligt har rutinemæssige besøg af Arbejdstilsynet, senest i foråret
2012 hvor HCS fik en grøn smiley.
Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen
Steen Rügge | Direktør | Director
Hvissingevej 100, DK-2600 Glostrup
www.hcs.dk
str@hcs.dk
Direct phone: +45 - 43 29 98 44
Fax: +45 - 43 42 98 02
Cell phone: +45 - 28 45 80 44
Fra: Maria Bengtson På vegne af Postkasse TC ØST TG1 Support
Sendt: 14. september 2012 13:27
Til: Call Center Postkasse
Emne: VS: Affaldsindsamling og vejbelysning
Fra: Arbejdstilsynet
Sendt: 14. september 2012 09:53
Til: Postkasse TC ØST
Emne: VS: Affaldsindsamling og vejbelysning
Fra: Poul Jensen [mailto:skovsoeparken@mail.dk]
Sendt: 13. september 2012 21:20
Til: Arbejdstilsynet
Cc: str@hcs.dk
Emne: Affaldsindsamling og vejbelysning
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet anmodes om at oplyse, i hvilken udstrækning der skal være belysning af
adgangsvejene (fra renovationsbil til beholdere) i Grundejerforeningen Skovsøparken,
Slagelse.
Slagelse Kommune er som mange andre kommuner i gang med at træffe afgørelser om
egenbetaling af vejbelysning ved private veje. I vores grundejerforening vil det betyde, at der
ikke vil være belysning af veje, parkeringspladser og stier. Slagelse Kommune har udtalt til
Vejdirektoratet, at der ikke er krav om belysning af adgangsvejene, jf. vedhæftede.
I kommunens affaldsregulativ er anført i § 12.6.1, nr. 9.2, at adgangsvejen skal være
velbelyst med en belysningsstyrke, som bevirker, at renovationsarbejdet kan udføres på
forsvarlig måde.
I vores grundejerforening er der stier, hvor biler, inkl. renovationsbiler ikke må køre. På
vedhæftede oversigtskort har jeg vist et eksempel. Renovationsbilen holder på p-pladsen, og
renovationsarbejderne går på stien (markeret med blåt, 70 m), beholderne hentes og sættes
efterfølgende retur.
Når først lyset er slukket, fjernes belysningsanlægget, så det er vigtigt at få afklaret, om
slukning af lyset er i orden i relation til arbejdsmiljøet.
I anmodes om at oplyse, hvornår I forventer at besvare min henvendelse.
Hvis der er spørgsmål hertil, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
formand
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Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
tlf. 58 50 10 14, 21 27 87 41
Grundejerforeningen Skovsøparken
www.skovsoeparken.dk
----- Original meddelelse ----Fra: Steen Rügge <Steen.Rugge@hcs.dk>
Til: Poul Jensen <skovsoeparken@mail.dk>, Kim Hetner <Kim.Hetner@hcs.dk>
Cc: Pia Olsen <Pia.Olsen@hcs.dk>, affaldsordning@slagelse.dk <affaldsordning@slagelse.dk>
Dato: Ons, 12. sep 2012 09:44
Emne: SV: SV: Affaldsindsamling og vejbelysning
Kære Poul
Kim er på ferie så jeg tillader mig at svare på hans vegne.
Vi kan desværre ikke bibringe med yderligere oplysninger i sagen, ud over dem som Kim allerede har
skrevet, da Arbejdstilsynets regler ikke er entydige.
F.eks. bliver der jo også indsamlet affald ude på landet, hvor der ikke nødvendigvis er gadebelysning samt
områder hvor gadebelysningen er minimal.
Arbejdstilsynet arbejder på den måde, at de vil vurdere et konkret problem, når det er opstået, hvorfor det
ikke er muligt at få en yderligere præcisering fra dem, ud over de regulativer og anvisninger de allerede har
udarbejdet før, der er et konkret problem, som de kan forholde sig til.
Jeg kan derfor anbefale at du selv tager fat i Arbejdstilsynet og forsøger at få en udtalelse fra dem.
Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen
Steen Rügge | Direktør | Director
Hvissingevej 100, DK-2600 Glostrup
www.hcs.dk
str@hcs.dk
Direct phone: +45 - 43 29 98 44
Fax: +45 - 43 42 98 02
Cell phone: +45 - 28 45 80 44
Fra: Poul Jensen [mailto:skovsoeparken@mail.dk]
Sendt: 10. september 2012 21:43
Til: Kim Hetner
Cc: Pia Olsen; Steen Rügge; affaldsordning@slagelse.dk
Emne: Re: SV: Affaldsindsamling og vejbelysning
Hej Kim
Jeg bliver desværre nødt til at kontakte dig igen.
Slagelse Kommune har udtalt til Vejdirektoratet, at jeres "Meddelelse fra din skraldemand" om at der mangler lys - kun skal betragtes som værende en henstilling. Renovationen stiller
alene krav om belysning på den enkelte parcel, jf. vedhæftede.
Dette må du meget gerne kommentere.
Konsekvensen af Vejdirektoratets afgørelse kan blive, at der ikke vil være belysning på
hverken veje, parkeringspladser eller stier i Grundejerforeningen Skovsøparken. Derfor må der
ikke være tvivl om, at I fortsat afhenter affald, selv om al belysning er slukket på
grundejerforeningens arealer, dvs. veje, parkeringspladser og stier.
Hvis du har spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Poul Jensen
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----- Original meddelelse ----Fra: Kim Hetner <Kim.Hetner@hcs.dk>
Til: Poul Jensen <skovsoeparken@mail.dk>
Cc: Pia Olsen <Pia.Olsen@hcs.dk>, Steen Rügge <Steen.Rugge@hcs.dk>
Dato: Tir, 27. sep 2011 08:34
Emne: SV: Affaldsindsamling og vejbelysning

Hej Poul
Tak for din mail.
HCS kan oplyse, at indsamlingen af dagrenovation i Danmark, og derfor også indsamlingen i
Slagelse Kommune, er underlagt Arbejdstilsynets regler.
Reglerne på området er ikke altid lige entydige, hvorfor vi skal opfordre jer til selv at gå ind og læse
reglerne på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Som udgangspunkt skal den vej eller det areal, som renovatøren benytter, være oplyst, herunder
indkørsler, pladsen hvor beholderen/sækken er placeret samt gangarealet, som renovatøren benytter
til at transportere beholderen/sækken til og fra indsamlingsbilen.
HCS er blevet gjort opmærksom på udfordringen af kommunen, men er nødt til at se på
adgangsvejene når/hvis der eventuelt dukker et problem op.
Håber at ovenstående er fyldestgørende, eller må du lige skrive igen.
Venlig hilsen

Kim Hetner | Tilbuds- og kontraktansvarlig
HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100, DK-2600 Glostrup
www.hcs.dk
Kim.Hetner@hcs.dk
Direkte telf.nr: +45 – 43299650
Fax: +45 – 43429802
Mobil: +45 – 30109989
 please consider the environment before printing my email
Fra: Poul Jensen [mailto:skovsoeparken@mail.dk]
Sendt: 25. september 2011 21:14
Til: Kim Hetner
Cc: Carsten Thustrup
Emne: Affaldsindsamling og vejbelysning
Hej Kim

Slagelse Kommune vil ved private fællesveje ikke længere betale for vejbelysningen, og kommunen
anfører, at "renovationsselskabet stiller ikke krav om, at vejene er belyst for at afhente affald".
Er dette virkelig korrekt? I så fald kan I da kun afhente affald, når det er lyst, eller også skal I have
pandelamper på, når I går rundt på f.eks. stierne i vores bebyggelse.
Du kan se yderligere på f.eks.
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse&page=document&docId=19696
&tab=0, sag nr. 10 og
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse&page=document&docId=14799
&tab=0, sag nr. 14.
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Med venlig hilsen
Poul Jensen
formand
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
tlf. 58 50 10 14, 21 27 87 41
Grundejerforeningen Skovsøparken
www.skovsoeparken.dk
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