
Tjek på adgangsvejen
Adgangsvej for borgere  
og renovatører
Adgangsvejen skal sikre, at både borgere og renovatør kan 
komme uhindret til og fra affaldsstation og affaldsgård.

Borgernes adgangsvej
•  Affaldsstationen skal være placeret i en rimelig afstand 

fra borgerens hjem – i sommerhusområder må der dog 
være længere. Hvis affaldsstationen eller affaldsgården 
er et sted, hvor borgerne går dagligt, må gåafstanden for 
borgeren være op til 200 m

•  Adgangsvejen omkring affaldsstationen og affaldsgård 
skal være skridsikker, ren, vedligeholdt og oplyst

•  Adgangsvejen skal være plan og underlaget jævnt og 
kørefast, så kørestolsbrugere nemt kan komme hen til 
beholderne. Der må derfor heller ikke være kantsten og 
stigninger på adgangsvejen

•  Beholderne til de enkelte typer af affald skal altid stå på 
samme sted 

•  Der skal være tydelig kommunikation og skiltning, som 
gør det nemt at sortere. For at sikre ensartethed er det 
ikke tilladt selv at fremstille skilte. I må som bolig- eller 
ejerforening kun benytte den skiltning, I får fra Hedensted 
Kommune

•  Adgangsvejen og området skal være saltet og ryddet for sne 
i vintermånederne

Renovatørens adgangsvej til beholdere
•  Renovatøren må gå højst 40 meter fra renovationsbilen til 

affaldsstationen med beholdere, hvis affaldsstationen er 
tilmeldt ordningen ’afhentning på grund’ 

• Den frie højde skal være 2 meter overalt på adgangsvejen
•  Der må ikke være låge eller dør, som ikke kan stå åben af 

sig selv
•  Er det et affaldsskur, skal døråbningerne være 100 cm 

bredde og gangarealerne 130 cm brede
• Beholderne må ikke stå klemt inde 
• Beholderne skal stå, så man nemt kan løfte låget
•  Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen, som 

f.eks. cykler, barnevogne og løbehjul

Renovationsbilens kørevej
•  I bør placere de nedgravede affaldsløsninger ved en vej, 

hvor der kun er let trafik. Renovationsbilen skal bruge en 
del plads, og tømningen af affaldsbeholderen vil derfor 
kunne forsinke trafikanter på vejen

•  Der skal være en holdeplads til renovationsbilen nær 
affaldsstationen. Renovationsbilen må ikke blokere 
trafikken, når affaldet bliver hentet

•  Vendepladser skal have plads til en renovationsbil på 12 
meter. Holde- og vendeplads skal tage højde for, at bilen 
ikke må bakke – kun, hvis det er en del af en trepunkts-
vending

•  Ved nedgravede beholdere skal renovationsbilens 
støtteben kunne slås ud på kørefast underlag, fordi 
almindelige betonfliser vil sætte sig eller knække, når de 
bliver belastet i forbindelse med tømningen

•  Renovationsbiler kan nemt veje 15-25 tons, og en 
nedgravet beholder vejer typisk flere tons med indhold. Det 
giver meget store belastninger af belægningen. Kørearealer 
skal derfor kunne tåle tung trafik og være mindst 3,5 m i 
bredden

•  Beholderne må ikke være placeret ud for den del 
af en vej, hvor der er standsningsforbud, herunder 
standsningsforbuddet 10 meter til vejkryds

•  Vær opmærksom på, at I ikke bør etablere affaldsløsningen 
i lavning eller andre steder, hvor overfladevandet 
strømmer til

•  Der skal være gode oversigtsforhold, og det skal være 
muligt for renovatøren at opsætte evt. nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger for at kunne foretage en sikker 
tømning
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