Krav til standplads og adgangsvej
Er din adgangsvej klar til de nye
beholdere?

Skraldemanden henter dine nye beholdere op til 20
meter inde på din grund og kører dem tilbage igen, når
de er tømt. Det er vigtigt, at det er sikkert for skralde
manden at håndtere beholderne.

Standplads (der hvor beholderne står) og adgangsvej
skal leve op til kommunens regulativ for hushold
ningsaffald. På den måde sikrer vi de bedste arbejds
betingelser for skraldemanden.
Her kan du se de vigtigste krav til standplads og ad
gangsvej.

1.

Affaldsbeholderne skal stå på et fast og jævnt
underlag

5.

Der må max. være 20 meter fra vejskel hen til
beholderne

2.

Der skal være plads til, at skraldemanden uhindret
kan trække den enkelte beholder ud uden at flytte de
andre beholdere

6.

Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred

7.

Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde
på min. 2,20 meter på adgangsvejen

8.

Lågen skal kunne stå åben af sig selv

9.

Der skal være lys på adgangsvejen, når beholderne
skal tømmes

3.

Adgangsvejen hen til beholderne skal være jævn,
plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller lign.)

4.

Der må ikke være trin, trapper eller væsentlige stig
ninger på adgangsvejen.

Du kan læse mere om kravene til standpladsen og adgangsvejen i kommunens regulativ for husholdningsaffald
på www.rudersdal.dk/affald

4

Ekstra fokus på underlaget og adgangsvejen
Herunder er eksempler, der ikke lever op til kravene.
Find mere information på kommunens hjemmeside.

Arbejdstilsynet stiller krav til underlaget på adgangs
vejen, for at skraldemanden kan håndtere de mange
beholdere hver dag.

Trin og stigninger

Græs

Grus og perlesten

Der må ikke være trin og større
stigninger, hvor skraldemanden skal
køre med beholderne.

Græs er for ujævnt og for blødt til,
at skraldemanden ubesværet kan
køre beholderne frem og tilbage.

Løst grus, perlesten og skærver gør
det vanskeligt for skraldemanden
at køre beholderne frem og tilbage.

Ujævne fliser og brosten

For smal eller blokeret adgangsvej

Meget ujævne fliser og brosten gør
det vanskeligt at køre med behol
derne. Samtidig risikerer skralde
manden at snuble.

Sørg for at biler, cykler, hække mm. ikke spærrer for
adgangsvejen. Beholdernes bredde betyder, at vejen
skal være mindst 1 meter i bredden, for at skralde
manden kan køre med beholderne.

Hvor stiller du
beholderne?
Mellem tømningerne er du velkommen til at stille behol
derne, hvor du ønsker. Bare du kører dem frem til et sted,
der lever op til kravene til adgangsvejen, eller placerer
dem i vejskel inden kl. 06:00 på tømmedagen.
Du kan tilmelde dig en SMS-service, så du automatisk får
besked, inden den enkelte beholder tømmes.
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