Det skal være sikkert og nemt for skraldemanden at håndtere affaldet.
Der er derfor en række regler som skal overholdes i forhold til standpladsen (der hvor beholderne
står) - og adgangsvejen:



I kan vælge at rulle beholdere frem på tømmedagen. Hvis du placerer affaldsbeholderne ved
skel mod fortov eller vej på tømmedagen – kan I se bort fra nedenstående adgangskrav.
Du kan tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked , inden beholderen skal tømmes.

Adgangsvejen – vejen fra skel til beholdere









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.
o Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigninger eller fald, men hvis der er en
hældning skal der etableres en rampe. Ved stejle hældninger skal rampen kombineres med
trin. Klik her og se illustration
Adgangsvejens bredde skal være minimum 1 meter
Der må højst være én låge på adgangsvejen.
Lågen skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling.
Borger/grundejer kan placere affaldsbeholdere lige inden for skel på tømmedagen - og
derved opfylde reglerne for standplads og adgangsvej.

Standplads – indretning og vedligehold








Standpladsen skal være i terræn.
Standpladsen skal være ren og ryddelig. Der skal sneryddes og glatførebekæmpes i
vinterperioden
Affaldsbeholderen skal frit og uhindret kunne tilgås og drejes, når den skal køres ud til
skraldebilen til tømning.
Affaldsbeholderne må højst stå 5 meter fra skel, når de skal tømmes.
o Grundejer/borger kan altid vælge at køre beholdere frem til skel på tømmedagen
o Grundejer kan mod en ekstra betaling vælge at få tømt beholdere fra en placering
max. 20 meter fra skel
Velbelyst på tømningstidspunktet.
Buske og træer skal beskæres

Læs mere om, hvad du som ejer af matriklen skal være opmærksom på ved placeringen af
standpladsen: klik her (link åbner i nyt vindue)

