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Bilag 2 - Vejledning til etablering af standplads 
 

 

Når I skal beslutte hvor I vil placere jeres affaldsbeholdere, er der en række kriterier som skal være opfyldt 
for at beholderne kan blive tømt. Dette sikrer ordentlige arbejdsforhold for renovatøren og forebygger 
ulykker. Derfor har vi udarbejdet nedenstående tjekliste, som tager udgangspunkt i Hørsholm Kommunes 
affaldsregulativ samt arbejdstilsynets vejledning – Indretning og brug af dagrenovationssystemer. Derudover 
indeholder vejledningen også gode råd ifm. indretning af affaldsområdet.  
 
Er der tvivl om hvorvidt jeres valg af standplads opfylder gældende krav, anbefaler vi at I får standpladsen 
godkendt af kommunen. Skriv til sorter@horsholm.dk. Så laver vi en aftale. 
 
Definitioner 
Standplads: Det areal hvor den enkelte affaldsbeholder er placeret ved ejendommen.  
Adgangsvej: Hele vejen fra standpladsen og hen til hvor renovationsbilen holder. Dvs. den vej 
renovationsarbejderne skal transportere affaldet fra standplads til renovationsbil. 
 

 

Krav til standplads og adgangsvej 

 Affaldsbeholderne må placeres maks. 20 meter fra skel eller fra hvor renovationsbilen kan holde. 
Overstiger afstanden 20 meter, skal den affaldsansvarlige køre affaldsbeholderne til vej/skel senest 
kl. 6.00 på tømmedagen - uden det generer trafik på fortov eller vej.  

 Affaldsbeholderne skal være placeret i terrænniveau. 

 Affaldsbeholderne skal være placeret på et jævnt og fast underlag - f.eks. uden løse sten eller grus. 

 Der skal ved standpladsen være plads til, at renovatøren uhindret kan dreje affaldsbeholderen og 
køre den væk.  

 Håndgrebene på de 2-hjulede beholdere skal på tømmedagen vende udad. 

 Adgangsvejen skal være kørefast i form af belægning med asfalt, fliser eller lignende. Adgangsvejen 
må f.eks. ikke indeholde løse sten, grus eller græs. 

 Hele adgangsvejen skal have bredde, højde og indretning, så renovatøren kan køre beholderne uden 
hindringer. 

 Standplads for beholderne samt adgangsvej skal være ryddelig på tømmedagen (så renovatøren har 
fri adgang til beholderne og f.eks. ikke skal til at flytte ting, der står i vejen). 

 Standplads samt adgangsvej skal være velbelyst. 

 På adgangsvejen må der højst være 1 dør/port/bom eller lignende og denne skal kunne fastholdes 
åben (f.eks. ved hjælp af krog).  

 Er dør/port/bom låst, skal I aflevere nøgle eller kode til renovatøren. 

 Er affaldsbeholderne placeret indendørs skal rummet være godt ventileret. 

 Om vinteren skal hele adgangsvejen være sneryddet – så renovatøren uhindret kan køre 
affaldsbeholderne.  

 Tilkørselsveje skal kunne bære kørsel med tung trafik. 

 Er der stor hældning på adgangsvejen, er der en række krav – se afsnit nedenfor. 
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Særlige krav til grunde med stigninger 
Hældninger på adgangsvejen skal helst undgås. Overstiger hældningen 1:10 (10 cm pr. 1 meter) stilles der 
særlige krav til adgangsforholdene: 

 

 Er hældningen større end 1:4 (25 cm pr. 1 meter), skal grundejer sørge for at stille affaldsbeholderne 
til skel/vej/parkeringsplads på tømmedagen eller installere tekniske hjælpemidler (f.eks. lift). 
 

 Er hældningen mellem 1:10 og 1:4 skal der etableres trin, hvor renovatøren kan gå, samt 
dobbeltrampe som passer til affaldsbeholderens størrelse - se figur 1 for mål. 

o For ca. hver femte meter skal der være en vandret repos med plads til længde og bredde af 
affaldsbeholder samt person - se figur 2.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gode råd til indretning af affaldsområde 

 Placer affaldet i skyggen. Husk på at beboerne helst vil være i solen og affaldet helst i skyggen. 

 Placer affaldsbeholderne strategisk. Tænk over affaldsbeholdernes placering ift. beboernes daglige 
brug af området. Ofte skiller man sig af med sit affald, når man alligevel skal ud af døren. Derfor skal 
affaldsbeholderne gerne være placeret på denne rute – f.eks. på vej ud til bil eller cykel. Og gerne så 
tæt på hoveddøren som muligt, så beboerne ikke skal gå for langt med affaldet.  

 Én eller flere affalds-øer? Er I en stor forening med mange husstande og et stort areal, kan det være 
en god idé at etablere flere affalds-øer. Beholderne bør stå i nærheden af beboernes boliger, for at 
flest muligt benytter dem. 

 Placering af affaldsfraktionerne. Tænk også over hvor I placerer de forskellige fraktioner ift. 
hinanden. Placeres alle de genanvendelige fraktioner forrest er der en risiko for, at noget af 
restaffaldet ender der ved en fejl. En god idé er derfor at placere restaffaldet samt beholdere med 
indkast forrest.  

 Beholdere i det fri. Er beholderne placeret i det fri, er det en god idé at afmærke standpladsen – 
f.eks. ved at optegne standplads på asfalt eller etablere et hegn eller lignende. På den måde er 
renovationsarbejderne klar over nøjagtigt hvor beholderne skal sættes tilbage efter tømning og 
området ser mere indbydende ud.  

 Afskærmning af beholderne. Ønsker i at afskærme beholderne, så affaldsområdet fremstår pænere, 
er der mange muligheder – f.eks. skjul, aflukke, skur eller lignende. Derudover findes der også 
affaldskuber og nedgravede løsninger.  

 Et pænt og overskueligt affaldsområde højner beboernes lyst til at sortere og benytte 
affaldsbeholderne. 

 Sæt fraktionsskilte op over affaldsbeholderne for at højne overskueligheden.   

Figur 1 

Figur 2 


