
I Albertslund Kommune indsamler vi flere tons affald hver uge, og din 
skraldemand henter hvert eneste kilo. Det er derfor vigtigt, at din adgangsvej 
overholder reglerne, så skraldemanden undgår uhensigtsmæssige løft og vrid. 

Opfylder din adgangsvej ikke kravene, skal du køre dine beholdere ud til 
fortovet aftenen før eller senest kl. 5 de dage, beholderne bliver tømt. 

SÅDAN  
PLACERER  

DU DINE  
BEHOLDERE

REGLER FOR  
ADGANGSVEJEN  



2,1 m
eter

max 20 meter

1 meter



1.   Den frie højde skal overalt på adgangs-
vejen og ved dine beholdere være 
minimum være 2,1 meter.

2.   Området omkring dine beholdere skal 
være oplyst i den mørke tid. 

3.   Dine beholdere må max stå 20 meter fra 
kørevejen. 

4.   Lågen skal kunne stå åben af sig selv, 
og der må ikke være en kantsten ud til 
kørevejen. 

5.   Din adgangsvej skal være jævn og plan 
hele vejen uden trin eller stigninger over 
10%. 

6.   Adgangsvejen skal være minimum  
1 meter bred, og i en højde op til  
2,1 meter, skal du beskære træer 
og buske, så de ikke går ind over 
adgangsvejen. Din adgangsvej må 
derudover ikke være spærret af bil, 
barnevogn eller cykler. 

7.   Underlaget på din adgangsvej skal 
være fast – fx fliser, beton, asfalt, hårdt 
stampet grus, der gør, at skraldemanden 
kan køre med beholderne uden besvær. 

8.   Stil beholderne med håndtaget udad, så 
skraldemanden kan tage dem uden at 
vende dem. 

9.   Har du hund, så vær venlig at have den 
inde eller i snor, når skraldemanden skal 
tømme dine beholdere. 



NÅR DER ER IS, SNE OG SLUD
– SKAL SKRALDEMANDEN UD
Skraldemanden henter også dit affald, selv om der er is, sne og slud 
– når blot du har saltet og ryddet for sne på fortov og adgangsvej!

SÅDAN GØR DU: 
● Ryd adgangsvejen helt ud til gaden, så skraldemanden ikke falder.
● Rydder du ikke adgangsvejen, skal du sætte beholderen ud til vejen/fortovet.
● Bor du på en privat fællesvej, skal du rydde og salte ud til midten af vejen.

Vi skulle hilse fra skraldemanden og sige tak!

albertslund.dk/nyeaffaldsordninger
facebook.com/albertslundsorterer


