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Adgangsforhold på landet
Vesthimmerlands Kommune har vedtaget et ”Regulativ 
for husholdningsaffald”, som bl.a. fastlægger regler 
for standplads og adgangsforhold i forbindelse med 
tømning. 
Disse regler følger Arbejdstilsynets vejledninger, som 
er til for at beskytte skraldemændene mod skader og 
nedslidning på langt sigt. 
Kan du ikke opfylde kravene, kan du sætte din beholder 
frem til skel senest kl. 5 på tømningsdagen.

1. Højde og bredde
Adgangsvejen ind til beholderen skal være minimum 
1 meter bred og en frihøjde på 2.20 meter. Beholderen 
må maksimalt stå 25 meter fra hvor skraldebilen 
holder, og havelågen skal kunne stå åben af sig selv.

2. Ingen overfyldning
Beholdere må højst fyldes til kanten, så låget kan 
lukkes.

3. Skal det pakkes ind?
Al madaffald skal i plastikpose, før det kommer i 
beholderen. Husk altid at lukke posen forsvarligt med 
knude. Det samme gælder for al restaffald.

4. Nem at komme til
Er beholderen placeret op ad en væg, skal hjul og 
håndtag vende udad. Sørg også for at der er plads til 
håndtering.

5. Let at køre på
Adgangsvejen hen til beholderen skal have et plant og 
kørefast underlag – fx fliser eller asfalt – grus og græs 
dur ikke. 
Der må ikke være hindringer som fx trapper, 
stigninger (større end 10 cm pr. meter), cykler eller 
barnevogne.

6. Ryd sne
Adgangsvejen til standplads/beholder skal være 
ryddet for sne og is, og der skal saltes, så vejen er 
farbar.

7. Tænd lyset
Der skal være tændt lys ved standplads og beholder i 
den mørke tid, så det er nemt at se beholderne.

8. Hold hunden inde
Hunde skal holdes inde eller i indhegning på 
tømningstidspunktet.

9. Skelordning
Vælger du at etablere fast standplads i skel, må der 
højest være 4 meter til den fjerneste beholder.
Vælger du i stedet at stille dine beholdere ud til skel 
på tømningsdagen, gælder samme krav til placering 
som ved fast standplads i skel, dog skal beholderen 
være synlig fra vejen.

10. Tilkørselsforhold 
Træer, grene og buske må ikke vokse ud over vejen og 
skal beskæres, så skraldebilen kan komme uhindret 
frem. 
Tilkørselsvejen skal være fri for bevoksning i 
minimum 3,5 meters bredde og 4 meters højde. 
Der skal være plads til, at skraldebilen kan vende ved 
din ejendom og bakke til standplads/beholder.


