Bilag 1. Regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere
Standpladsen- Placering af affaldsbeholdere
Ved standpladsen forstås det område, hvor affaldsbeholdere (stativer med sæk, beholdere på hjul og
minicontainere) er placeret ved tømning.
1. Standplads skal være i terrænniveau på et vandret, jævnt og fast underlag, der svarer til
belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning, der muliggør ubesværet kørsel med
sækkekærre, beholder på hjul m.m.
2. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
3. Hvis der er flere affaldsbeholdere, skal disse være placeret ved siden af hinanden, dog sådan at
renovatøren kan håndtere tømning af hver enkel affaldsbeholder. Der kan i særlige tilfælde
dispenseres fra denne regel, såfremt forholdene taler for mere end én placering. Aftale herom skal
træffes med kommunen.
4. For affaldsstativer, skal der være en fri højde over stativet samt et frit areal foran og på siden af
stativet, tilstrækkeligt til at renovatøren frit og uhindret kan åbne stativet, fjerne sækken, montere
ny sæk, samt placere sækken på en sækkekærre.
Trådnetstativer skal anbringes, så netsiderne kan åbnes helt ved udskiftning af affaldssækken.
Stativets låg skal kunne fastholdes i åben stilling. Træbeklædte stativer skal anbringes, så trælågen
foran kan åbnes helt ved udskiftning af affaldssækken.
5. Standpladsen for affaldsbeholdere på hjul skal være indrettet sådan, at renovatøren frit og
uhindret kan manøvrere beholderen ved tømning. Der skal ved standpladsen være plads til, at
renovatøren kan dreje affaldsbeholderen uden hindringer og køre det væk. Beholdere på hjul skal
på tømningsdagen være anbragt, så beholderens håndgreb vender frem mod renovatøren.
6. Affaldsbeholderne skal uden besvær for renovatøren kunne komme ud af skure og depoter til
affald. Vejledende mål på døråbninger samt manøvreringsplads inde i skur/depot kan oplyses af
kommunen ellers ses af kommunens hjemmeside. Selvlukkende døre skal kunne fastholdes i åben
stilling ved hjælp af en fastmonteret krog el. lign. Hvis låge/dør er låst på tømningstidspunktet, skal
renovatøren have adgang i form af fx en nøgle.
7. Beholdere på hjul må højst stå 20 meter fra skel og affaldsstativer må højst stå 40 meter fra skel.
Kommunen kan uanset disse afstandskrav bestemme, at affaldsbeholderen skal anbringes i skel fx
af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsamlingsordningen.
8. Standpladsen skal holdes ren og ryddelig, og skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. Buske
og træer skal beskæres, så renovatøren kan betjene affaldsbeholderen frit og uhindret, og der skal
sneryddes og glatførebekæmpes i nødvendigt omfang i vinterperioden.
Adgangsvej
Ved adgangsvejen forstås vejen fra skel ved vej til standpladsen, hvor affaldsbeholdere er placeret ved
tømning.

9. Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med
fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af
sækkekærre eller beholdere på hjul.
10. Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men hvis der er en hældning, skal
der etableres en rampe. Ved stejle hældninger skal rampe kombineres med trin.
11. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
12. Beholdere på hjul må højst stå 20 m fra skel og affaldsstativer højst 40 m fra skel. Kommunen kan
uanset dette afstandskrav bestemme, at affaldsbeholderen skal anbringes i skel, fx af hensyn til en
hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsamlingsordningen.
13. Adgangsveje skal have en sådan bredde, højde og indretning, at renovatøren frit og uhindret kan
komme frem og tilbage med sækkekærre eller beholder på hjul. Adgangsvejen skal have en bredde
på mindst 1 meter.
14. Hvis adgangsvejen er indkørsel til fx koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i
ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret
5 meter fra koteletbenets slutning.
15. For ejendomme på landet eller lignende medregnes privat tilkørselsvej ikke i de ovennævnte
afstande, såfremt vejen er egnet til kørsel med renovationsbilen, og der på ejendommen findes
mulighed for at vende renovationsbilen.
16. Tilkørselsveje skal kunne bære kørsel med tung trafik.
17. I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra
standplads til eventuel fællesvej/fælles p-plads. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne
regel, såfremt forholdene taler for mere end én placering. Aftale herom skal træffes med
kommunen.
18. Der må på adgangsvejen højst være én låge, port, dør eller bom som skal være let at åbne og skal
kunne fastholdes i åben stilling. Hvis der er selvlukkende døre, skal de kunne fastholdes med en
fastmonteret krog el. lign. Hvis låge/port/dør/bom er låst på tømningstidspunktet, skal renovatøren
have adgang i form af f.eks. en nøgle.
19. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig, skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. Buske og
træer skal beskæres, så renovatøren kan færdes frit og uhindret.
20. På tømningstidspunktet må der ikke være løsgående hunde eller andre dyr, der kan genere
renovatøren.
21. Adgangsvejen skal i nødvendigt omfang sneryddes og glatførebekæmpes. Der skal være et ryddet
spor på mindst 1 meter bredde til transport af affaldet. Sne og is og eventuelle snebunker, snevolde
mellem renovationsbilens holdeplads og standpladsen skal fjernes, således at renovatøren uhindret
kan transportere containere og kærre med affaldssække til tømning.
22. Borger/grundejer kan i alle tilfælde vælge på tømningsdagen at placere affaldsbeholdere lige inden
for skel på ejendommen for derved at opfylde reglerne om placering og adgangsvej.
23. Hvis forholdene ikke tillader placering lige inden for skel, kan affaldsbeholdere sættes umiddelbart
uden for skel på afhentningsdagen senest klokken 6 om morgenen.
24. Affald, der stilles uden for skel til afhentning, skal stilles på en måde, så det generer trafikken på
fortov, cykelsti og vej så lidt som muligt. Grundejeren er ansvarlig for, at affaldet er anbragt på en

sådan måde, at ingen kommer til skade ved passage af affaldet. Grundejeren skal om nødvendigt
afmærke affaldet.

