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I denne udgave af HalmNyt informeres der om nye chauffører, tiltag ifb. med Corona, på-
kørsler samt test på halmanlægget. 

Nye chauffører 
Nye halmchauffører skal ved første ankomst til Fynsværket henvende sig i port 1. I port 1 udleveres en 

sikkerhedsfolder, hvorefter bomkort kan udleveres til chaufføren.  

Chaufførkortet til brug ved ankomst til halmladen udleveres fortsat af halmladen. Kontakt Tina Larsen 

tl@fjernvarmefyn.dk for oprettelse af kort, gerne 8 dage før første ankomst. 

Første gang en ny chauffør ankommer til halmladen, er det vigtigt, at vedkommende tager kontakt med 

folkene i halmladen for introduktion, ring eventuelt først på telefon 27876062. 

Det er vigtigt, at man som leverandør/transportør af halm til halmanlægget læser vores Håndbog for 

transport af halm til Fjernvarme Fyn, som ligger på vores hjemmeside. 

Tiltag for at dæmme op for smittespredning 

For ar undgå spredning af COVID-19 har Fjernvarme Fyn indført følgende: 

• Chauffører skal blive i deres lastbiler under en halmkontrol. Og via håndsignal får man svar på, 
om læsset er godkendt eller ej.

• Når man har fået sit læs godkendt, skal man vente med at stige ud, indtil halmkontrollanten er 
i en afstand på minimum 2 meter.

• Det er forbudt for chauffører at gå ind i vores kranrum.

• Toilettet ved port 4 kan benyttes. Det er forbudt at benytte toilettet ved kranrummet.

• Al kommunikation mellem leverandører/transportører og vores medarbejdere i kranrummet og 
ligeledes kontrollanterne skal ske via mobil eller e-mail.

• Vi vil gerne opfordre alle vores leverandører til at komme med den halm, der med sikkerhed 
kan godkendes og håndteres i anlægget.

Med disse nye tiltag håber vi på en så stabil drift på vores anlæg som muligt i den næste perio-
de. 
I vil løbende blive opdateret per mail og her på siden, hvis vores forholdsregler ændrer sig. Det 
er vores klare mål, at vi i fællesskab skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre yderligere smitte-
spredning. 

Påkørsler 
Da vi har konstateret flere påkørsler af portene i blok 8, vil de i forvejen installerede kameraer,  nu 
begynde at optage ved bevægelser i køregangene.  
Vi ønsker at finde årsagen til påkørslerne af portene, da det ofte forstyrrer leverancerne og 
giver unødige driftsproblemer samt omkostninger. 
Vi kan allerede nu konstatere, at det er ekstremt vigtigt, man følger processen i anlægget og 
ikke stopper sin lastbil imellem de forskellige operationer i anlægget.  
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Test 
Mandag/tirsdag/onsdag i uge 3 vil der blive kørt test på halmanlægget. 

Kontaktpersoner 
Halmladen på Fynsværket vedrørende ”dag-til-dag” leveringsspørgsmål: 27 87 60 62. 
Halmindkøb og spørgsmål vedrørende kontrakter m.m.: 
Tina Larsen 27 87 53 43 eller tl@fjernvarmefyn.dk 

Med venlig hilsen 

Tina Larsen 
Halmindkøber 
Fjernvarme Fyn 
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