Bilag 1

Indretning af standpladser og adgangsveje, herunder vanskelige
adgangsveje.
Opsamlingsmateriel skal placeres, så afhentning af affaldet kan foretages efter Arbejdstilsynets gældende
vejledning vedr. indretning og brug af dagrenovationssystemer. Hvis materiellet er placeret, så
Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejeren eller borgeren sørge for, at
adgangsforholdene bringes i orden. Næstved Kommune afgør om adgangsforholdene er opfyldt.
Endvidere skal borgere og grundejere placere opsamlingsmateriellet således, at det er let tilgængeligt for
afhentning.
Der skal kunne køres helt hen til containere på 1 m³ og derover.
Borgere og grundejere skal holde standpladsen, adgangsvejen og/eller lange indkørsler ryddelig og fri for
sne samt i glatføre sørge for, at der er saltet/gruset. Snerydning og glatførebekæmpelse skal følge Næstved
Kommunes gældende Vinter- og renholdelsesregulativ. Renovatøren har ret til at undlade at tømme
opsamlingsmateriellet, hvis afhentning grundet vejrlig ikke kan ske forsvarligt og uden risiko for
arbejdsskader og -ulykker.
Privat fællesvej skal opfylde gældende bekendtgørelse af lov om private fællesveje.
Borgere og grundejere er forpligtet til at sikre, at afhentning af renovation kan foretages uden at
renovatøren forulempes af hunde eller andre dyr.
Indretning af standplads og adgangsvej forestås og finansieres af grundejer.
Standplads og adgangsveje skal opfylde nedenstående krav. Såfremt kravene ikke er opfyldt, træffer
Næstved Kommune afgørelser om, på hvilken måde en særafhentning skal tilrettelægges.
Adresser, hvor Næstved Kommune har vurderet, at gældende regler for opsamlingsmateriel ikke kan
opfyldes, er der mulighed for at få dispensation til brug af andet opsamlingsmateriel.
Hvis en ejendom ikke overholder reglerne jf. bilag 1 – indretning af standplads og adgangsveje, herunder
vanskelige adgangsveje, skal grundejer etablere en fast standplads ud til skel eller sætte
opsamlingsmateriel frem til tømningsdag.
Standplads skal indrettes således,
• at den er stor nok til at sikre anbringelse af tilstrækkeligt materiel,
• at den er i terrænniveau,
• at den er vandret,
• at den er velbelyst ved tømning,
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• at frihøjden er minimum 2,2 meter. Opsamlingsmateriel må derfor ikke anbringes under træer,
tørrestativer, i carporte m.m. med en frihøjde mindre end dette,
• at underlaget er stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med beholdere, sækkekærre og/eller containere
(f.eks. fliser, beton, asfalt eller fast jævnt stabilgrus),
• at der ikke er grene eller andet der rækker ind over,
• at beholdere placeres således, at håndtagene er frit tilgængelige og vender udad.
I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal borger eller grundejer sikre,
at opsamlingsmateriellet inden afhentning anbringes i terrænniveau.
Adgangsveje skal indrettes således,
• at der ikke er længere end 20 meter fra skel ved vej til standpladsens placering. På koteletgrund må
afstanden max. være 5 meter fra det sted, hvor koteletbenet går over i selve grunden,
• at den er velbelyst ved tømning,
• at frihøjden er minimum 2,2 meter,
• at underlaget er stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med beholdere, sækkekærre og/eller containere
(f.eks. fliser, beton, asfalt eller fast jævnt stabilgrus),
• at der ikke er grene eller andet der rækker ind over,
• at den er bred nok til, at der frit kan køres med beholdere, sækkekærre og/eller containere.
• at havelåger, gadeporte og døre kan fastholdes i åben stilling og anslagslister, tærskler og trin skal være
forsynet med faste skråkiler eller lignende. Transportøren skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig.
Hvor adgangsvejen af sikkerhedsmæssige grunde skal holdes aflåst, kan grundejeren ved henvendelse til
den anvendte transportør aftale at der skal benytte nøgle så der kan afhentes renovation. Den udleverede
nøgle må udelukkende give adgang til afhentning af renovation.
Aftale om nøgle sker mellem borger/grundejer og renovationsfirmaet, og er Næstved Kommune
uvedkommende ligesom Næstved Kommune ikke er erstatningsansvarlige for bortkomne nøgler.
Systemnøgler kan ikke anvendes og kan ikke udleveres til renovationsfirmaet. Næstved Kommune,
renovationsfirmaet eller renovatør kan ikke pålægges ansvar for evt. indbrud eller skader sket i forbindelse
med udleveret nøgle.
Hvis borger ønsker at få monteret lås på containeren/nedgravede containere kan dette tilkøbes ved aftale.
Montering af lås udføres efter gældende aftale i Næstved Kommune.
Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen, fx dyr, cykler eller barnevogne. Næstved Kommune afgør,
om opsamlingsmaterialet er let tilgængeligt og korrekt placeret. Renovatøren kan undlade at
opsamlingsmateriellet, hvis materiellet ikke opfylder gældende krav til tilgængelighed og placering.
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Hvis flere enheder af opsamlingsmateriel opstilles på standplads eller i f.eks. affaldsrum, skal der så vidt
muligt sikres plads, så hver enkelt materiel er frit tilgængelig og kan afhentes og sættes tilbage efter
tømning, uafhængig af øvrigt materiel.
Lange indkørsler (adgangsvej for renovationsbil)
For ejendomme med lange indkørsler gælder, at transportøren kører ind på ejendommen, såfremt:
• indkørslen er egnet til at der køres med komprimatorbiler/lastbiler,
• der er tilstrækkelig frihøjde og fribredde,
• komprimatorbilen/lastbilen efter kommunens skøn kan vende bekvemt i indkørslen eller på gårdspladsen.
Såfremt grundejeren ikke tillader, at der kører komprimatorbiler/lastbiler i indkørslen, skal det meddeles
kommunen, og opsamlingsmateriellet skal placeres således, at de almindelige regler for adgangsveje følges,
herunder tilladelse til at sætte opsamlingsmateriellet ud til vej på tømningsdagen.
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Bilag 2

Placering af storskrald til afhentning
Borgere og grundejere skal placere storskrald på egen grund ved skel mod vej, således at det er let
tilgængeligt for afhentning.
De forskellige typer skal være tydeligt adskilt fra hinanden og placeres, så de kan afhentes særskilt.
Storskrald må ikke være til gene for færdsel på fortov eller vej.
Havelåger, gadeporte og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Transportøren skal lukke havelåger,
gadeporte og døre efter sig.

Placering af storskrald ved:
• Ejendomme ved offentlige veje, med eller uden fortov. Storskrald placeres på egen grund ud til skellinje
mod fortov eller vej.
• Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund. Storskrald placeres på egen grund ud til
skellinje mod fortov eller vej.
• Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund. Borgere og grundejere kan
kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje mod fortov
eller vej.
• Ejendomme med adgang ad private fællesveje. Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for
renovationsbilen, placeres storskrald i skellinje mod fortov eller vej. Såfremt der ikke er køreadgang eller
vendemulighed for renovationsbilen, skal borgere og grundejere kontakte kommunen for aftale om
placering.
• Samlede bebyggelser, fx etagebebyggelser, rækkehusbebyggelser og boligselskaber mm. Borgere og
grundejere skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje
ved fortov eller vej.
• Indre by. Borgere og grundejere skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er
muligt at placere i skellinje mod fortov eller vej.
Adresser, hvor storskrald ikke kan placeres jf. bilag 2 – placering af storskrald til afhentning, og Næstved
Kommune ikke kan godkende anden placering, kan adressen få dispensation til fritagelse fra
storskraldsordningen.
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Bilag 3

Placering af haveaffald til afhentning
Borgere og grundejere skal placere haveaffald på egen grund ved skel mod vej, således at det er let
tilgængeligt for afhentning.
Haveaffaldet må ikke være til gene for færdsel på fortov eller vej.
Havelåger, gadeporte og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Transportøren skal lukke havelåger,
gadeporte og døre efter sig.
Placering af haveaffald ved:
• Ejendomme ved offentlige veje, med eller uden fortov. Placeres på egen grund ud til skellinje mod fortov
eller vej.
• Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund. Placeres på egen grund ud til skellinje mod
fortov eller vej.
• Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund. Borgere og grundejere skal
kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje mod fortov
eller vej.
• Ejendomme med adgang ad private fællesveje. Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for
renovationsbil, placeres storskrald i skellinje mod fortov eller vej. Såfremt der ikke er køreadgang eller
vendemulighed for renovationsbil, skal borgere og grundejere kontakte kommunen for aftale om placering.
• Samlede bebyggelser, fx etagebebyggelser, rækkehusbebyggelser og boligselskaber mm. Borgere og
grundejere skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje
ved fortov eller vej.
• Indre by. Borgere og grundejere skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er
muligt at placere i skellinje mod fortov eller vej.
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