
Sådan placerer du 
dine beholdere
I Næstved Kommune indsamler vi flere tons affald hver uge, og din skraldemand 
henter hvert eneste kilo. Du bestemmer selv, hvor du sætter dine beholdere, så 
længe du overholder kravene beskrevet her i folderen. Det er dog vigtigt, at din 
adgangsvej lever op til reglerne for et godt arbejdsmiljø, så skraldemanden undgår 
uhensigtsmæssige løft og vrid.
      
Opfylder din adgangsvej ikke kravene, skal du køre dine beholdere ud til fortovet 
inden tømning af beholdere, f.eks. aftenen før.

REGLER FOR ADGANGSVEJ OG STANDPLADS



 1.  Den frie højde er overalt på min adgangsvej 
og ved mine beholdere minimum 2,2 meter.      

 2.  Området omkring mine beholdere  
er oplyst i den mørke tid.     

 3.  Mine beholdere står maksimum 20 meter  
fra skel.     

 4. Lågen kan stå åben af sig selv.      
 5.  Min adgangsvej er uden trin. Er den under  

5 meter falder eller stiger den højst med  
14,3 cm pr. meter. Er den over 5 meter falder 
eller stiger med højest 10 cm pr. meter.       

 6.  Min adgangsvej er så bred, at skraldemanden 
uden problemer kan køre med beholderen  
og eventuelt en sækkekærre.      

 7.  Min adgangsvej er ikke spærret af bil,  
barnevogn eller cykler.     

 8.  Mine beholdere står med håndtaget udad,  
så skraldemanden kan tage beholderne  
uden at vende dem.     

 9.  Underlaget på min adgangsvej og standplads 
er fast fx fliser, beton eller asfalt der gør, at 
skraldemanden kan køre med beholderne 
uden besvær.     

10.  Jeg er opmærksom på, at en hund skal være 
inde eller i snor, når skraldemanden skal 
hente mit affald.
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For at skraldemanden kan hente dine beholdere eller sække, er der nogle krav til 
din adgangsvej og pladsen, hvor du har beholdere eller sækkestativer stående.

Bor du på en 
koteletgrund
Her må der  
højest være 
5 meter fra 
beholder eller 
stativ til det sted, 
hvor kotelet-
benet går over i 
selve grunden. 
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Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 
Tlf.: 5588 6180

Mail: affald@naestved.dk  

naestved-affald.dk

Lang indkørsel
Har du en lang indkørsel, kører skraldebilen kun ind til din ejendom, hvis indkørslen  
er egnet til kørsel med skraldebiler. Den lange indkørsel skal have en bredde og  
frihøjde, så skraldebilen kan komme frem og vende i indkørslen eller på gårdpladsen.  
Husk også at salte, gruse eller rydde for sne.

Når der er is, sne og slud – skal skraldemanden ud 
Skraldemanden henter 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!  
 
Dispensation og mere information
Har du ikke mulighed for at opfylde kravene til adgangsvej og pladsen, hvor dine 
beholdere skal stå samlet, kan du søge om dispensation til at sætte dem ud til vejen 
den dag, de bliver hentet. 

På naestved-affald.dk finder du mere infomation. 


