Bilag 1
Adgangsforhold og indretning af standpladser (miljøspot) til
affaldsbeholdere
Generelle forhold
I forbindelse med afhentning af affald skal der være uhindret adgang til affaldsbeholderen
på en sådan måde, at renovatøren kan tømme beholderen sundheds- og
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Der skal være foretaget nødvendig snerydning og grusning på standpladsen og
adgangsvejen til standpladsen.
Den frie højde målt fra terræn skal overalt på adgangsvej og ved standplads være
minimum 2,1 m.
Adgangsforhold til affaldsbeholder
Adgangsvejen skal være jævn, plan og uden trin og stigninger samt kørefast, f.eks. belagt
med fliser, asfalt, beton, hårdt stampet grus eller lignende.
Beholdere skal kunne transporteres sikkert til og fra standpladsen og uden risiko for at
beskadige ting på vejen til og fra standpladsen.
Adgangsvejen skal være indrettet på en måde og have en højde og bredde, der gør, at
renovatøren frit og uhindret kan få adgang til beholderen og standpladsen.
Kommunalbestyrelsen afgør, om der er fri og uhindret adgang.
Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen som f.eks. løse hunde eller vagt og
alarmsystemer. Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen, og denne skal kunne
betjenes i oprejst stilling og kunne stå åben ved egen hjælp.
Ved fælles opsamlingssteder skal beholdere kunne tilkøres med renovationsbil op til en
afstand på 5 m til beholderne. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade en længere afstand,
hvis særlige forhold gør sig gældende.
Adgangskørevejen for renovationsbiler skal være af en sådan beskaffenhed, at den tåler
renovationsbilernes vægt. Vejens bredde skal være minimum 3,5 m og den fri højde
minimum 4 m. Eventuelle stigninger på vejen og evt. manglende beskæring af buske og
træer må ikke hindre tilkørsel og håndtering af beholdere. Hvis adgangskørevejen ender
ved en ejendom, skal renovationsbilen kunne vende på vejen eller ved ejendommen.
Indretning af standplads til affaldsbeholder
Beholdere skal placeres på et jævnt, plant og fast underlag som fx fliser, asfalt, beton,
hårdt stampet grus eller lignende.
Standpladser skal være af en sådan størrelse, at renovatøren frit og uhindret kan
manøvrere beholdere ved tømning. Kommunalbestyrelsen afgør, om der er plads til fri og
uhindret manøvrering.
Overdækkede standpladser skal være veloplyste.

I ejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal grundejeren
foranstalte, at beholdere inden afhentning anbringes i terrænniveau.
Stativer og beholdere skal placeres inden for en gangafstand på højst 20 m fra
ejendommens skel mod vej.
Efter anmodning og mod et ekstra gebyr kan Kommunalbestyrelsen tillade, at stativer og
beholdere placeres længere væk end 20 m fra ejendommens skel mod vej.
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