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Tjek på   
adgangsvejen

Adgangsvejen
Selv små ujævnheder, kanter og stigninger 
kan gøre det svært for skraldemanden at 
køre med affaldsbeholderen.

• Adgangsvejen skal være mere end 90 cm og 
gerne 1 meter bred samt have en hel, jævn og 
ubrudt belægning i form af fliser, asfalt eller 
lignende.

• Stigning/hældning på adgangsvejen må ikke 
overskride 10 procent.

• Beholderen skal stå med håndtaget og 
teksten ”Kolding Kommune” fremad mod 
skraldemanden, så han let kan tage den.

 

Ved affaldssækkene 
• Der skal være mindst 30 cm luft til begge 

sider af stativet, så skraldemanden let kan 
åbne og lukke det.

• Hvis der er trappe, skal den have en rampe, 
så skraldemanden kan køre sin sækkevogn 
op og ned.

• I nogen tilfælde kan en stigning/hældning op 
til 14 procent accepteres. Kontakt Redux - 
Affald og Genbrug for at høre nærmere.

Er belægningen OK?
Belægningen skal være jævn og tæt uden skævheder, så affaldsbeholderen 
eller sækkevognen kan køre uden problemer. Skemaet her fortæller dig, 
hvordan belægningen på adgangsvejen skal være ved affaldssæk og ved 
affaldsbeholder til restaffald og madaffald:

Sæk Beholder

Fliser ✔ ✔

Asfalt ✔ ✔

Jævn og tæt belægning med chaussesten ✔ ✘

Komprimeret grus ✘ ✘

Brosten, piksten, græsarmerede fliser o.l. ✘ ✘

Grus, sand, græs m.v. ✘ ✘

Granitskærver ✘ ✘

Hvis din adgangsvej ikke lever op til kravene, kan du:

• ændre adgangsvejen, hvis det er muligt

• flytte affaldsstativet eller affaldsbeholderen til et sted på grunden, hvor 
kravene til adgangsvejen er opfyldt

• stille affaldssækken eller affaldsbeholderen frem til tømning et sted på 
grunden, hvor kravene til adgangsvejen er opfyldt. Ved afhentning af 
sækken sætter skraldemanden en ny sæk i dit stativ

• gå sammen med naboer om en fælles løsning.

Din tjekliste

✔    Havelåger eller døre skal selv kunne stå 
åbne, og åbningen skal mindst være 90 cm.

✔    Cykler, barnevogne, haveredskaber og 
andet må ikke spærre for skraldemanden.

✔    Der skal være mindst 2 meters frihøjde 
på adgangsvejen – både i carporte, under 
træer og lignende.

✔    Hvis skraldemanden kommer i de mørke  
morgentimer, skal der være lys på 
adgangs vejen og ved affaldsstativet.

✔    Om vinteren skal du rydde sne og salte eller 
gruse på fortov og din egen adgangsvej.

✔    Adgangsvejen skal være renholdt og fejet 
for blade mv., så den er skridsikker.

Vil du have hjælp?
Hvis du vil ændre din adgangsvej, hjælper vi 
gerne med gode råd. Send en mail til  
redux@kolding.dk eller ring på  
telefon 7979 7100.

Affaldssæk eller  
beholder på hjul
Læs her om kravene til adgangsvejen  
ved henholdsvis affaldssæk og  
affaldsbeholder på hjul.
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