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- I ndkørslen er egnet til kørsel med
skraldebiler.
- Indkørslen har en bredde og en frihøjde, så skraldebilen uden problemer kan komme frem.
- Skraldebilen kan uden problemer
vende på gårdspladsen eller i indkørslen.
- Indkørslen er ryddet for sne, og
den er gruset eller saltet i glat føre.

Bor du på en koteletgrund, må der
højst være 5 meter fra affalds
beholder eller sækkestativ til det
sted, hvor koteletbenet går over i
selve grunden.
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Har du en lang indkørsel, kører skraldemanden kun ind til din ejendom,
hvis indkørslen opfylder følgende:

Standplads
og adgangsvej

Koteletgrunde

på

Lange indkørsler

OBS!
Opfylder din indkørsel ikke kravene?
Ønsker du ikke, at skraldebilen kører
på din indkørsel?

Næstved Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljø og Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon 5588 6180
affald@naestved.dk
www.naestved.dk/affald

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om affaldsordningerne i Næstved Kommune på vores
hjemmeside www.naestved.dk/affald. Her kan du også bestille mere
materiale, se de aktuelle priser og se,
hvornår vi henter affald hos dig.
Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du hente trykt informationsmateriale om vores affaldsordninger i
BorgerServicecentrene.
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Så kan du indrette en standplads
højst 20 meter fra offentlig vej. Her
skal de almindelige krav til standplads og adgangsvej overholdes.
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Generelt
»Standpladsen« er det sted, hvor du
har dine affaldsbeholdere eller dit
sækkestativ, og det er der, skraldemanden henter dit affald og dit genbrug.
»Adgangsvejen« er strækningen
fra standpladsen til dit skel ud mod
vejen.
Standpladsen og adgangsvejen skal
opfylde en række krav. Kravene er
lavet for at skåne skraldemanden for
tunge løft og belastninger af ryggen.
Kravene tager udgangspunkt i
Arbejdstilsynets regler At-anvisning
4.1.0.1 og At-vejledning D.3.1.
Det er dit ansvar, at forholdene på
din ejendom er i orden.

Standplads
Dine beholdere og sækkestativer skal
stå sammen på standpladsen.
Standpladsen skal opfylde
følgende krav:
- Standpladsen skal være stor nok
til, at beholderne kan vendes uden
problemer og til, at der kan stå en
sækkekærre ved siden af sækkestativet.
- Standpladsen skal være i niveau
med det omliggende terræn.
-U
 nderlaget skal være stabilt og
plant med en belægning af for eksempel asfalt, fliser eller beton.
- Der skal være en frihøjde på mindst
2,2 meter over standpladsen.

Adgangsvej
Adgangsvejen skal opfylde disse krav:
- 	Adgangsvejen må højst være 20
meter lang.
-	Adgangsvejen skal være frit tilgængelig.

- 	Adgangsveje over 5 meter må
højst falde eller stige med 10
centimeter pr. meter.

- 	Underlaget skal være stabilt og
plant med en belægning af for
eksempel asfalt eller fliser.

- 	Gadeporte og havelåger skal kunne
stå åbne af sig selv.

- 	Der skal være en frihøjde på mindst
2,2 meter over adgangsvejen.

- 	Adgangsvejen skal være ryddet for
sne, og den skal være gruset eller
saltet i glat føre.

- Grene eller lignende må ikke række
ind over adgangsvejen.
- 	Adgangsvejen skal være så bred,
at skraldemanden uden problemer
kan køre med sækkekærren eller
beholderen.

- Der skal være en god belysning på
standpladsen.

Dispensation
Kan du ikke opfylde kravene til
standpladsen eller adgangsvejen,
kan du søge dispensation til at stille
beholdere eller sække ud til vejen på
afhentningsdagen.

-H
 åndtagene på beholderne skal
vende udad mod skraldemanden.
- Standpladsen skal være ryddet for
sne, og den skal være gruset eller
saltet i glat føre.

- 	Adgangsveje under 5 meter må
højst falde eller stige med 14,3
centimeter pr. meter.

- 	Der skal være en god belysning på
adgangsvejen.
Sørg desuden for at holde hunde inden døre, når beholdere eller sække
bliver tømt.

En frihøjde på
mindst 2,2 meter
God belysning

Højst 20 meter lang
adgangsvej

Kontakt os på
e-mail affald@naestved.dk
telefon 5588 6180
eller skriv til
Næstved Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljø og Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Ingen stejle stigninger
eller fald på adgangsvejen

Et stabilt og plant underlag

God plads til at køre med sækkekærren eller beholderen

