
AFFALDSREGULATIV (uddrag) 
§19.6 Anbringelse af beholdere 
  
 Krav til anbringelse af beholdere samt tømning er begrundet i 
hensynet til en effektiv og funktionsduelig ordning, som også har 
et vist sammenfald med varetagelse af 
arbejdsmiljøhensyn. 
Såfremt disse krav opfyldes, vil afhentningen ske inden for det almindelige 
standardrenovationsgebyr for den pågældende ordning. Kan kravene ikke opfyldes, kan 
afhentning ske mod opkrævning af et særgebyr, der dækker omkostningerne til en afhentning, der er 
sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig. 

  
Borgeren har ret til at opstille affaldsbeholderen på matriklen, på et ønsket og 
bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, 
og på afhentningsdagen, inden kl. 5:00, (kl. 4 hvis det er en vejstrækning, hvor der 
er meddelt dispensation vedr. afhentningstidspunkt) stille affaldsbeholderen på et 
sted, der opfylder kravene. 

Beholderes placering 
Affaldsbeholdere, containere og sækkestativer skal stå på et let tilgængeligt sted med 
fri adgang for renovatøren, og på et fast underlag (fliser, asfalt eller lignende jævnt og 
fast underlag der ikke skaber modstand i forbindelse med kørsel med containeren). 

  
Der skal være mindst 25 cm afstand til andre affaldsbeholdere, huse, træer eller andet. Beholdere 
skal anbringes så håndtagene er fri og vender ud mod renovatørens adgangsvej. Sækkestativer skal 
anbringes, så de frit kan åbnes og sækken udskiftes. 

Boksrum/skaktrum skal være udformet, så affaldsbeholderen er let tilgængelig. Ved 
sække skal rummet være forsynet med svingstativ eller stativ på skinner. 

  
Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 
meter. Hunde må ikke være til gene for renovatøren. 

Adgangsvejen 
Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen/-sækken. 
  
Adgangsvejen må højst være 25 meter lang. Dog er det muligt at tilkøbe retten til en 
længere adgangsvej, jf. regulativets § 4. 

  
Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag (fliser, asfalt eller 
lignende jævnt og fast underlag der ikke skaber modstand i forbindelse med kørsel 
med beholderen). 

 Adgangsvejen skal være bred nok til, at der frit kan køres med beholdere, sækkekærrer og/eller 
containere.   Der skal være mindst 2 meter frihøjde på adgangsvejen. 



  
Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling, og tærskler og trin skal være forsynet 
med faste skråkiler eller lignende. 

  
Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der spærrer adgangsvejen. Om vinteren 
skal der være ryddet for sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse. 

  
For at sikre en hensigtsmæssig og effektiv affaldshåndtering ved stigninger på adgangsveje, større 
end 1:10, gælder følgende bestemmelser: 

  
Sække og 2-hjulede beholdere: 
Er stigningen mellem 1:10 og 1:4, skal der anlægges trappetrin og skrå køreramper til 
hjulene på begge sider af trappen. 

  
Bredden på trinene skal være 40 cm, længden min. 40 cm og trinhøjden må højst være 10 cm. 
  
Køreramperne skal være så brede, at hjulene ikke afspores. Ved lige forløb skal bredden 
være mindst 20 cm. Stigningen skal for hver 5 meter være forsynet med vandret repos, 
der er så lang, at der er plads til affaldsbeholdere, eventuelt kærre samt en person. 

  
Trin, dobbeltramper og vandrette reposer kan undlades på stigninger op til 1:7, hvis 
længden af stigningen er mindre end 5 m. 

  
Hvis stigningen, herunder trappeforløb, er større end 1:4, skal affaldsbeholdere løftes eller hejses op 
med et teknisk hjælpemiddel, f.eks. en lift eller hejseudstyr. 

  
Tekniske hjælpemidler skal anskaffes og vedligeholdes af grundejeren, og skal efterleve 
Arbejdstilsynets krav. Grundejeren vil blive opkrævet ekstragebyr, såfremt renovatøren skal betjene 
disse hjælpemidler. 

  
I de situationer, hvor kravene til adgangsvejene ikke kan opfyldes, skal affaldsbeholderen/- sækken 
bringes til skel mod farbar vej på afhentningsdagen. 

  
4-hjulede containere:Stigninger skal anlægges uden trin i en bredde på minimum 120 cm. 
  
Hvis stigningen er større end 1:10, skal containeren løftes eller hejses op med et teknisk 
hjælpemiddel, f.eks. en lift eller andet hejseudstyr. Tekniske hjælpemidler skal anskaffes og 
vedligeholdes af grundejeren, og skal efterleve Arbejdstilsynets krav. Grundejeren vil blive 
opkrævet ekstragebyr, såfremt renovatøren skal betjene disse hjælpemidler. 

  
I de situationer, hvor kravene til adgangsvejene ikke kan opfyldes, skal affaldsbeholderen, - sækken 
eller -containeren bringes frem til skel mod farbar vej på afhentningsdagen. 

  



Undergrundscontainere: 
Tilkørselsvejen og standpladsen skal være indrettet, så undergrundscontaineren kan 
tømmes af lastbil med kran. Der må ikke henstå genstande ved 
undergrundscontaineren, der kan genere eller forhindre tømning. De nærmere vilkår 
vil fremgå af den aftale, der er indgået med REFA samt Guldborgsund Kommune, i 
forbindelse med etableringen af undergrundscontaineren. 

  
Tilkørselsvejen 
  
Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen. 
Tilkørselsvejen skal være mindst 2,9 meter bred, og frihøjde under grene og lignende 
hindringer skal være mindst 4,5 meter. Hvis der langs tilkørselsvejen er plankeværk, 
hæk, husmur eller lignende, skal der yderligere være 0,4 meters fribredde på hver side 
af tilkørselsvejens bredde på 2,9 meter. 

  
Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være vendemulighed for 
renovationsbilen (se bilag 1, der illustrerer vendepladsers udformning). Såfremt 
tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes den som adgangsvej.


