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Privat tilkørselsvej 
  
 Skraldebilen er stor og derfor skal der være gode tilkørsels- 
 forhold, og det er grundejeren, som skal sørge for at                
 tilkørselsvejen er i orden.   

 

 Tilkørselsvejen skal være: 
 
 Mindst 3 meter bred (vær OBS på grene fra træer og buske ) 
 Mindst 4,5 meter  frihøjde over vejen  
 Jævn, fast og uden større huller 
 God vendemulighed for skraldebilen på gårdspladsen 
 Ryddet for sne og is  
 Gruset eller saltet i glat føre 
 
 Andre krav: 
 Beholderen må ikke være overfyldt. Låget skal kunne lukkes 
 Hvis din hund færdes frit, skal beholderen stilles ud til vejen 
 Dit husnummer skal kunne ses tydeligt fra vejen 
 

   Standplads og adgangsvej 
 



Se på din standplads og adgangsvej  

Låger, døre og 
porte kan stå 

åbne af sig selv 
 

Fri adgang til  
affaldsbeholderen 
og god belysning 

Standplads og         
adgangsvej er plan 

og med kørefast  
underlag svarende    

til fliser 

Højst 10 cm 
stigning for 
hver meter 

Læs mere 
www.nomi4s.dk 

Håndtag på  
beholder  

vender ud mod 
adgangsvejen 

Gruset eller 
saltet i glat 

føre 
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Min. 1 meter 

Fri højde under  
træer og udhæng 
på mindst 2 meter 

Se på din standplads og adgangsvej  

 

Ryddet 
for sne 

og is 

Køresliske ved 
trin og trapper 
uanset deres 

højde 
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Min. 1 meter 

Din skraldemand tømmer hver dag 
flere hundrede affaldsbeholdere.  
Det er et hårdt arbejde, og derfor  
skal standpladsen og adgangsvejen 
overholde en række krav, der skal  
sikre skraldemanden et godt  
arbejdsmiljø. 
 
Standpladsen er stedet, hvor din 
affaldsbeholder står. 
Adgangsvejen er strækningen fra 
standpladsen og ud til skraldebilen. 
 
Er standpladsen og adgangsvejen i  
orden, henter skraldemanden  
affaldet, og stiller den tømte  
affaldsbeholder på plads. 
 
Opfylder standpladsen eller adgangs-
vejen ikke kravene, skal du stille  
beholderen ud til kørevej eller fortov  
senest kl. 6.00 på tømmedagen.  
(Skive midtby dog kl. 5.00) 

Fri højde under  
træer og udhæng 
på mindst 2 meter 


