
Fotografering
All fotografering och filmning är förbjuden inom hela industriområdet. Foto-
tillstånd beviljas av VD, brand/säkerhetschef och kommunikationsansvarig.

Alkohol och droger
Det är förbjudet att införa och konsumera alkohol och narkotika. Alla som 
arbetar vid Domsjö Fabriker ska avstå från all ickemedicinsk användning av 
narkotikaklassade preparat, såväl på arbetstid som fritid. Den som visar sig 
vara drogpåverkad på arbetsplatsen ska omedelbart avhysas av berörd 
arbetsledning. Den som misstänks vara alkoholpåverkad, äger rätt att bevisa 
sin oskuld i ett utandningsprov . Den som misstänks vara påverkad av andra 
droger kan lämna ett drogtest till ett ackrediterat laboratorium.

Tobaksrökning 
På industriområdet råder generellt rökförbud. Rökning får enbart ske utomhus  
på särskilt anvisade platser i markplan. Rökning som sker på ex-klassat område 
ska rapporteras som ett mycket allvarligt tillbud. 

Mobiltelefoner 
Mobiltelefoner som inte är ex-klassade, får inte införas 
på ex-klassat område. Den som inte vet hur mobiltelefonen 
är beskaffad, ska utgå ifrån att den inte är ex-klassad.

Vid personskada, eldsvåda eller annan olyckshändelse, 
alarmeras räddningstjänsten och ambulans via larmnumret 112.

Efter det att ambulans eller brandkår alarmerats, underrättas portvakten på 
telefon 756 91 och Domsjö Fabrikers kontaktperson och/eller brand- & 
säkerhetschef. Domsjö Fabriker ska alltid tillställas en kopia av den rapport som 
upprättats i samband med oönskade händelser. 

Lokala säkerhetsregler
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Domsjö Fabriker har högt 
ställda krav på arbetsmiljö, 
yttre miljö, säkerhet och 
kvalitet. Arbetsmarknadens 
lagar och föreskrifter har 
därför kompletterats med 
generella och lokala 
säkerhetsregler.

Vårt miljöarbete präglas av 
en helhetssyn som syftar till 
att uppnå ständiga 
förbättringar. 

Vi använder metoder, 
processer och produkter som 
ger lägsta möjliga 
miljöbelastning 
och vid störningar eller 
incidenter, prioriteras miljön 
före produktionen.

Arbetstillstånd får den entreprenör som är försäkrad 
enligt överenskommelse och tillser att företagets alla 
anställda känner till och tillämpar skogsindustrins 
generella säkerhetsregler, liksom våra lokala 
skyddsregler och den viktiga arbetsplatsspecifika 
informationen.

Generella säkerhetsregler erhålls genom SSG:s 
interaktiva webbutbildning Entrepasset. Kontakta SSG 
för information. 

Lokala säkerhetsregler erhålls genom SSG:S 
interaktiva webbutbildning Entrepasset Domsjö 
Fabriker AB. Kontakta SSG för information. 

Arbetsplatsspecifik information
Domsjös kontaktperson eller annan av honom/henne 
vidtalad, ska informera om för avdelningen och 
arbetsplatsen specifika risker. Alla ska känna till 
arbetsplatsens olika larm, utrymningslarm, 
utrymningsvägar, uppsamlingsplats, anmälningsplikt, 
placering av nödduschar, släckutrustning, skydds-
utrustning samt instruktioner för sopsortering etc.   

Ankomst
Anmälan sker till portvakten 
i vaktstugan. Där kontrolleras att 
SSG-utbildningarna Generell och 
Lokal har erhållits. Detta 
kontrolleras genom uppvisande 
och kontroll av SSG-kortet. 
Domsjös kontaktperson 
informerar om uppdraget 
och tillser att alla har/får 
den information som krävs 
för arbetstillstånd. Entreprenörens 
arbetsledning tillser att uppdraget utförs i enlighet 
med gällande lagar, föreskrifter och lokala säkerhets-
regler.

SKYDDSUTRUSTNING

Hjälm
För ändamålet godkänd 
skyddshjälm, ska bäras inom hela 
industriområdet och i alla lokaler, 
undantaget kontor och körarrum.

Hörselskydd
Fabrikens alla produktionslokaler 
innehåller processutrustning som 
avger kraftigt buller. Därför ska 
alltid någon form av hörselskydd 
brukas i fabrikens lokaler.

Ögonskydd
Vid allt arbete ska skyddsglasögon 
användas. Vid arbete med kemikalier 
ska tättslutande glasögon eller visir 
användas. Observera att privata 
glasögon inte är att betrakta som 
skyddsglasögon.

Entreprenören ska tillhandahålla föreskriven skyddsutrustning 

Heta arbeten
Vi tillämpar försäkringsbolagens krav avseende 
heta arbeten. Därför krävs tillstånd för alla heta 
arbeten. Alla skall ha genomgått erforderlig 
utbildning och på anmodan kunna visa upp 
certifikatet. Skriftligt tillstånd kan därefter utfärdas 
av den arbetsledare som ansvarar för aktuellt 
arbetsområde. På explosionsbenägna områden 
råder förbud mot heta arbeten. Undantag ifrån 
detta förbud kan endast beviljas av speciellt 
behöriga personer eller av personal ifrån 
Domsjös/Ö-viks räddningstjänst. 
Tillstånd för s.k. 
taktätningsarbeten 
eller motsvarande, 
utfärdas av
arbetsledaren för 
bygg och bax.

Gasbehållare
Endast gasbehållare som används, får förvaras 
inomhus. Gasflaskor ska alltid förvaras i gaskärror, 
för att snabbt kunna föras i säkerhet. Vid större 
skärarbeten ska gasflaskorna förvaras utomhus i 
häckar och skärutrustningen förses med långa 
slangar. Lösa gasflaskor skall alltid vara förankrade. 
Om det finns behov att förvara fler gasflaskor 
inomhus, skall detta prövas av kommunens 
räddnings-tjänst. När arbetet avslutas skall 
gasflaskor alltid placeras på anvisad plats.

Samordning
Det är viktigt att all verksamhet samordnas och att 
inte arbetet påbörjas innan klartecken erhållits 
ifrån kontaktperson och avdelningens operatörer. 
Det är lika viktigt att avvikelser ifrån tidplanen 
meddelas så snart som möjligt. 

 

Ordning och reda
Under entreprenaden ska god ordning råda 
på arbetsplatsen. Framkomligheten får inte 
begränsas och det är absolut förbjudet att blockera 
skyddsutrustning och utrymningsvägar. Efter utfört 
arbete ska arbetsplatsen städas i enlighet med 
gällande sopsorteringsrutiner. Entreprenör som 
lämnar arbetsplatsen ostädad, debiteras 
städkostnaden i efterhand.

Arbetsmiljö 
Systematiskt Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbete. 
Vi arbetar ständigt med att systematiskt förbättra 
arbetsmiljön. Det är därför viktigt att alla 
verksamheter samordnas och att alla risker 
identifieras och åtgärdas. Arbetsmiljöronderna är 
en viktig del av arbetsmiljöarbetet och eventuella 
avvikelser ska noteras skriftligt, tillsammans med 
föreslagna åtgärder, ansvarig och klart datum. 
Oönskade händelser ska alltid rapporteras till 
kontaktperson på Domsjö Fabriker.

Yttre miljö
Processavloppen är separerade och renas på olika 
sätt. Fiberförande avlopp går till sedimenterings-
bassänger medan andra avlopp renas biologiskt. 
Det senare är en känslig process vars verkningsgrad 
kan försämras eller helt slås ut av giftiga 
kemikalier. Det är därför viktigt att kemikalier inte 
tillåts rinna ner i fabrikens avlopp. Om det ändå 
uppstår spill av kemikalier, ska Domsjö Fabrikers 
kontaktperson underrättas omedelbart. Domsjö 
Fabriker och Örnsköldsviks räddningstjänst har 
stora resurser att hantera olika miljöincidenter.

Gasrisk
Inom Domsjö Fabrikers produktionslokaler ska gasmask 
med ABEK-filter och gasvarnare, som detekterar 
svaveldioxid och svavelväte, alltid bäras (undantaget 
renseri, ligninpaketering samt vattenverk/sluss). 

Skyddsskor
Vid allt arbete, ska för 
ändamålet lämpliga 
skyddsskor användas.


