
Bilag til brev ’Ny affaldsordning 2022’ 

  

 
Vil du være sikker på at få hentet dit affald inde på din grund, skal du sørge for, at din 

standplads og adgangsvej lever op til en række krav. 

En standplads er den faste plads, som mange har deres affaldsbeholdere stående på. 

Adgangsvejen er den vej, skraldemanden skal gå mellem din grunds skel og dine 

affaldsbeholdere. Her er der særlige krav til adgangsforhold, belysning og belægning. Det skal 

sikre, at skraldemanden kan hente dit affald sikkert og trygt og uden at skade dine ting. 

Her er de ting, du skal være opmærksom på 

 

1. Adgangsvejen skal være jævn, fast og plan hele vejen (fx asfalt, beton, fliser). Græs, 

grus og småsten er ikke fast underlag. Der må ikke være niveauforskel eller stigninger 

over 10%.  

2. Beholdere skal stå højst 8 meter fra dit skel. 

3. Adgangsvejen må ikke være spærret (fx af bil, barnevogn, cykler, legetøj, haveslanger, 

andre beholdere mv.) 

4. Hvis der er en låge, skal den kunne stå åben af sig selv og kunne åbnes med en hånd. 

Der må højst være låge ét sted på din adgangsvej. 

5. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred. 

6. Den frie højde over beholderne skal være mindst 2,1 meter. 

7. Området ved beholderne skal være oplyst i den mørke tid. 

8. Beholdere skal stå med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage beholderne uden 

at vende dem.  

9. Har du hund, skal den være inde eller i snor, når skraldemanden skal tømme dine 

beholdere. 

10. I vintermånederne skal adgangsvej, fortov og vejareal være saltet og ryddet for sne. 

 

Dine fire nye beholdere vil tilsammen fylde 255 cm x 85 cm (bredde og dybde) plus lidt luft 

mellem dem og evt. plads til haveaffaldsbeholder og beholder til ekstra restaffald, hvis du har 

tilvalgt det. Du kan derfor være nødt til at gøre din standplads større eller flytte beholderne til 

et andet sted på din grund. Du har flere forskellige muligheder: 

a) Du kan have dine beholdere på en fast standplads højst 8 m fra skel ved kørevejen. 

 

b) Du kan stille dine beholdere længere inde på din grund end de 8 m. Så skal du bare 

trække beholderne frem til skel senest kl. 6 på tømmedag. 

 

c) Kombi: Du kan nøjes med en mindre standplads højst 8 m fra skel til din rest- og 

madaffaldsbeholder, som tømmes hyppigst, og så indrette et andet sted til dine andre 

beholdere, som du så trækker frem senest kl. 6 på deres tømmedage. 

 


