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Fordi din indkørsel er vores

er vejen til

arbejdsplads

Skraldemanden skal uden problemer
kunne køre affaldsbeholderen eller sækken
på en kærre ud til renovationsbilen.
Når adgangsforholdene er i orden, henter
skraldemanden affaldsbeholderen eller
sækken og stiller også affaldsbeholdere
på hjul på plads efter tømningen.
Arbejdstilsynets krav findes i Randers
Kommunes regulativ for husholdnings
affald. Regulativet kan fås ved henvendelse
til Randers Kommune, eller det kan findes
på affaldskontorets hjemmeside
www.affald.randers.dk/hvor
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Arbejdstilsynet har fastsat en række krav
til adgangsforholdene til affaldsbeholdere.
Kravene skal sikre, at skraldemanden har
et ordentligt arbejdsmiljø og ikke får unød
vendige arbejdsskader.

GO’ KARMA

har du tjek på

forholdene?
– se tjeklisten
om reglerne for
adgangsforholdene
inde i folderen

Skraldemændene går langt.
Rigtig langt. Frem og tilbage med
skraldespande. Hvis vi alle flytter vores
skraldespand 15 meter tættere på vejen,
vil vi spare hver skraldemand for at traske
10 kilometer om dagen. Det er ikke bare en
god gerning og en kæmpe hjælp til skralde
manden, det sparer også naturen for skralde
bilens tomgang. Du er med til at skabe en
renere verden. Skraldemanden kan også
nå at tømme flere skraldespande, og så
slipper vi for at skulle betale mere
i renovationsgebyrer. Og det hele
giver rigtig GO’ KARMA.

Du kan få flere råd på
www.affald.randers.dk/hvor
eller kontakt Affaldskontoret på tlf. 89 15 16 17
Mail: affaldskontoret@randers.dk
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Affaldsbeholderen skal
stå på et fast underlag af
fliser, asfalt eller lignende.
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Låger
og døre skal
kunne fast
holdes i åben
stilling.

Max
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Hold evt. hunde inde
eller i snor, så de ikke
kan forstyrre i arbejdet.

Albuerum

Se på din adgangsvej med en skraldemands øjne

Skraldebilen er stor og derfor skal
der være gode tilkørselsforhold

Tjekliste – hvis du kan svare ja til alle
punkterne, er dine adgangsforhold i orden
 Adgangsvejen har et fast og jævnt underlag af
fliser, asfalt eller tilsvarende.
 Vejen fra affaldsbeholder til skraldebilen
er højst 20 meter ved nybyggeri.
 Ved flytning af standplads til beholderne
gælder de samme regler som ved nybyggeri.
 Adgangsvejen er mindst 0,8 meter bred.
(Ved nybyggeri 0,9 meter).
 På adgangsvejen og ved affaldsbeholderne er
frihøjden mindst 2,2 meter.
 Stigninger på adgangsvejen er indrettet som
beskrevet nedenfor.
 Låger og døre kan fastholdes i åben stilling.
 Plads til at skraldemanden kan manøvrere
med beholderne.
 Beholderne skal stå sammen på tømme
dagen.
 Affaldsbeholderen står på et fast og jævnt
underlag af fx fliser.
 Adgangsvejen og pladsen, hvor affaldsbeholderen er opstillet, skal have tilstrækkelig
orienteringslys.
 Affaldsbeholderen er i orden.
 Om vinteren husker du at rydde for is og sne.
Er der stigninger på din grund?
Ved stigninger større end 1:10 skal der anlægges
trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på.

Ved korte strækninger (under 5 meter) accepteres
en stigning på op til 1:7, uden der skal anlægges
trin (se skemaet).
Adgangsvej
under 5 meter

Adgangsvej
over 5 meter

Ingen trin

Ingen trin

Ingen trin

Trin og
dobbeltramper

Trin og
dobbeltramper

Trin og
dobbeltramper

Løfte/hejse
hjælpemidler

Løfte/hejse
hjælpemidler

min. 3,5 meter

min. 2,2 meter

Der skal være friadgang
til affaldsbeholderen
og god belysning.

forhindringsløb?

Stigning under 1:10

Stigning mellem
1:10 og 1:7

Stigning mellem
1:7 og 1:4

Stigning over 1:4

Når stigningen angives betyder det: 
1:10 10 cm lodret for hver meter vandret
1:7 14,3 cm lodret for hver meter vandret
1:4 25 cm lodret for hver meter vandret

Tjekliste – hvis du kan svare
ja til alle punkterne, er dine
tilkørelsesforhold i orden
 Tilkørselsvejen, der er vejen
fra offentlig vej til holde
pladsen for skraldebilen, er
befæstet med mindst stabilt
grus og ryddet for sne.
 Vejen er mindst 3,6 meter bred.
 Frihøjden under grene og
lignende hindringer er mindst
3,5 meter.

Minicontainere
For minicontainere på 4 hjul gælder, at stigninger
og adgangsvejen skal anlægges uden trin og i
en bredde på mindst 1,0 meter, og at stigningen
højst må være 1:10.

 Der er en rimelig vende
mulighed ved ejendommen
(hvis skraldebilen er nødsaget
til at vende ved ejendommen)

min. 3,6 meter

Stabilt underlag
og ryddet for sne.

