
Under færdsel på Bornholms Energi & Forsynings 
ejendomme skal der udvises en adfærd, der af-
spejler virksomhedens status som levnedsmid-
delvirksomhed.  
 
Følgende forhold skal iagttages: 

•   Ved udførelse af reparations-, vedligeholdelses- 
og montageopgaver skal oprydning og rengø- 
ring foretages umiddelbart efter opgavens gen-
nemførelse. 

•   Maskiner, herunder biler, skal holdes i renholdt 
og ryddelig stand, og materialer og værktøj skal 
transporteres hygiejnisk  forsvarligt. 

•   Under transport og håndtering af kemiske stof-
fer skal der udvises agtpågivenhed, således at 
alle former for forurening undgås. 

•   Der må ikke anvendes nogen form for kemikalier, 
uden at disse på forhånd er godkendt, og der må 
ikke efterlades kemikalier af nogen art på vand-
værker mv. Dansk kemidatabase (www.dansk-
kemidatabase.dk login kemi) giver en liste over 
DDS-godkendte produkter.  

•   Der må ikke forefindes oplag af nogen art på 
vandværker mv. medmindre det sker i forbindel- 
se med løsning af opgaver for Bornholms Energi 
& Forsyning og i så fald alene i hertil indrettede 
depotrum eller definerede arealer.  

•   Den enkelte har ansvar for at sikre Bornholms 
Energi & Forsynings bygninger, anlæg og mate-
riel mod beskadigelse og forkert anvendelse. 

•   Døre og vinduer til bygninger skal holdes lukke-
de, således at dyr og fugle mv. ikke kan kom- me 
ind. 

•   Ved risiko for frembringelse af luftbåren forure-
ning skal det sikres, at denne ikke kommer i kon-
takt med materialer eller installationer, der er 
eller kommer i forbindelse med drikkevandet. 

•   Der skal anvendes rent fodtøj overalt i anlægge-
ne. 

•  Henkastning af alle former for affald er forbudt. 
 
Særligt for transportmateriel, herunder trailere: 

•   Køretøjet skal holdes rengjort og ryddeligt, både 
udenpå og indeni. 

•   Det er brugerens ansvar løbende at kontrollere, 
at køretøjet er tæt for olie og kemikaliespild. 

•   Der må ikke transporteres animalsk gødning 
eller komponenter, der er i kontakt med kloak- 
anlæg mv. i køretøjer der anvendes i forbindelse 
med opgaveløsning for Bornholms Energi & For-
syning. 

•   Hvis der transporteres urengjorte komponenter, 
maskiner eller værktøj i køretøjet i forbin- delse 
med en afsluttet opgave, skal køretøjet rengø-
res, inden der køres ud til anden opgave. 

•   Det er brugerens ansvar, at transportmateriellet 
er i god og hygiejnemæssig forsvarlig stand. 

•   Når der løses opgaver for Bornholms Energi & 
Forsyning må der kun være udstyr og materia-
ler i køretøjet, som skal bruges i forbindelse med 
løsningen af denne opgave. 

•   Der skal være indrettet en plads i køretøjet til 
transport af rengjorte materialer. 
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