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Gør plads til miljøstationen

Klar til beholderne

Indretningen af standpladsen kan se ud på mange forskellige  
måder. Beholderne kan stå på række eller overfor hinanden  
afhængigt af stedet og pladsen.

Men det er vigtigt, at standpladsen laves så tilpas stor, at de enkelte 
beholdere kan tømmes, uden at skraldemanden skal flytte rundt 
på beholderne først.

Sådan skal den færdige plads se ud
Miljøstationens standplads og adgangsvej skal overholde Arbejds-
tilsynets regler for skraldemandens arbejdsmiljø.

• Hele standpladsen skal have fliser eller anden fast belægning.
• Der skal være 90 cm bred kørefast belægning (fliser eller lign.)
• Der må ikke være trin eller stigning.
• Frihøjden skal være mindst 2 meter. Det vil sige fri passage i 

hele højden uden at ramme loft, træer, grene osv.

Hvis der er døre eller låger, skal de selv kunne blive stående åbne.
Hos Redux - Affald og Genbrug kan du få en tegning med  
eksempler på opstillingen og mål på afstanden mellem beholderne.

Sådan gør I
1.  Aftal med Redux - Affald og Genbrug, hvor pladsen skal være 

og hvordan den skal se ud. Skal der lægges fliser? Beskæres 
buske eller hæk? Andet?

2. Aftal en arbejdsdag med dine naboer.
3.  Lav en huskeliste over værktøjer og andet grej: fx arbejds-

handsker, skovle, kost, trillebør og evt. trailer. Hvis I skal lægge 
fliser, får I også brug for snor, vaterpas, retteskinne eller bræt. 
Overvej, om der er brug for at leje en pladevibrator i et bygge-
marked.

4.  Mål op: Beregn lidt mindre end 1 m2 pr. beholder. Hver  
beholder er cirka 80 cm bred og 90 cm dyb. Der skal være 
plads til fem beholdere i alt. Mellem beholderne skal der være 
10 cm, målt på det bredeste sted.

5.  Send formular til Redux - Affald og Genbrug på  
miljoestation@kolding.dk. Her skal I blandt andet oplyse, hvilke 
husstande, der skal tilknyttes den færdige miljøstation – og 
hvornår I regner med at have afsluttet arbejdet.

Hvis I skal lave kørefast belægning, leveres sand og fliser gratis af 
Redux - Affald og Genbrug. Noter det i formularen sammen med 
de andre oplysninger. Materialerne leveres på adressen inden for 
fem arbejdsdage efter bestilling.

Skal I lægge fliser?
• Grav tørv og jord af, så der er plads til både sand og fliser. Der 

skal være et lag på 15 cm sand. Fliserne er 5-7 cm tykke.
• Tag højde for hældningen, så regnvand ikke samles.
• Jorden jævnes og stampes.
• Læg sandet ud. Komprimer det godt med en pladevibrator 

eller andet, der kan stampe.
• Sandet kan også trampes godt og grundigt!
• Ret det komprimerede sand af med en retteskinne eller et 

bræt. Sandlaget skal hælde 2-3 cm pr. meter, så regnvandet 
kan løbe væk i retning mod vejen.

• Fliserne lægges. Sæt evt. en snor op, så er det lettere at få 
fliserne til at ligge lige. Der skal være 2-5 mm fuge mellem alle 
fliserne.

• Når alle fliser er lagt, fejes sand i fugerne.

Skal I grave?
Graver I dybere end 0,5 meter, skal I søge ledningsgodkendelse 
på www.ler.dk. Ekspeditionstiden er cirka 5 hverdage. Det gælder 
både på offentlig og privat grund.

Skal I støbe fundament til fx mur eller hegn eller grave større huller 
(over 1 meters dybde), skal der søges særlig gravetilladelse hos 
By- og Udviklingsforvaltningen. Kontakt Redux - Affald og  
Genbrug på miljoestation@kolding.dk.

Pas godt på under arbejdet. Som ansøger hæfter man for øde-
lagte ledninger, dvs. kabler eller rør. Det kan fx være elkabler, 
fjernvarmerør, kloakrør eller antennekabler. Vær også opmærksom 
på, at trafikken skal kunne komme forbi.



By- og Udviklingsforvaltningen

Redux – Affald og Genbrug

Telefon 7979 7100

miljoestation@kolding.dk

kolding.dk/affald

Færdigt arbejde
– godt klaret!

Når I er færdige og klar
Når standpladsen er klar til brug, giver I besked til Redux - Affald 
og Genbrug på miljoestation@kolding.dk. Send meget gerne et 
billede af den færdige miljøstation med.

Tak for hjælpen til dig og dine naboer!

Godt at vide om miljøstationer

By- og Udviklingsforvaltningen

Renovation

Telefon 7979 7100

miljoestation@kolding.dk

www.kolding.dk/affald

Færdigt arbejde 
– godt klaret! 

Når I er færdige og klar

Når standpladsen er klar til brug, giver I besked 

til Renovation på miljoestation@kolding.dk. Send 

meget gerne et billede af den færdige miljøstation 

med.

Tak for hjælpen til dig og dine naboer! 
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