HER MÅ DU PLACERE DINE AFFALDSBEHOLDERE, HVIS DU ER SOMMERHUSEJER
Når du skal placere affaldsbeholderne på grunden ved sommerhuset, er der nogle ting, som du skal
tage hensyn til. Det handler om at sikre arbejdsforholdene for skraldemændene. Den nemmeste
løsning i sommerhusområderne er at placere standpladsen ved vej eller skel, gerne ved postkassen.
1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn.
2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en
frihøjde på 4 meter.
3. Affaldsbeholderne skal stå på et jævnt og fast underlag af asfalt, fliser eller beton og eventuelt være
afskærmet med et beholderskjul, så de ikke vælter.
4. Beplantning ved adgangsvejen og ved beholderne skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1
meter i bredden og 2 meter i højden.
5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderne og 1 m. foran
beholderne. Opsættes et beholderskjul, skal der være min. 10 cm luft på hver side af beholderne.
6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves
fast underlag hele vejen rundt til den åbne side.
7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden.
8. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af
asfalt, fliser eller beton.
! Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte dine affaldsbeholdere frem til
skel på fast underlag ved kørevej på tømningsdagen kl. 5.30.
Husk i den mørke og kolde tid:
- Godt lys (fx en sensorlampe)
- Ryddet for sne og is

Hældninger på adgangsveje (8) skal så vidt muligt undgås, men hvis dette ikke er muligt, gælder
følgende:
Arbejdstilsynet kan normalt acceptere manuelt træk og skub på hældninger på maksimalt 1:4 på
eksisterende transportveje. Hvis hældningen er mellem 1:10 og 1:4, skal følgende være opfyldt:





Der skal være trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på.
Trinnene skal være mindst 0,40 m brede, mindst 0,40 m dybe og højst 0,10 m høje.
Dobbeltramperne skal passe til det kørende materiel, så det ikke afsporer.
Hældningen skal for ca. hver femte meter være udformet med en vandret repos, der er så lang
og bred, at der er plads til materiel og person.

Trin, dobbeltramper og vandrette reposer kan undlades på hældninger op til 1:7, hvis hældningen
sker inden for mindre end 5 m.
På Arbejdstilsynets hjemmeside findes visuelle eksempler på udformning af trin,
stigninger/hældninger og ramper: Arbejdstilsynets vejledning i korrekte arbejdsforhold ved
renovation

Hvis du har spørgsmål til indretning af dine adgangsforhold, så kontakt
Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing
Telefon: 99 74 10 14
Email: affald-genbrug@rksk.dk

