
Bilag 1 
Indretning af standpladser og adgangs-
veje, herunder vanskelige adgangsveje 
 
Grundejere skal sørge for, at standplads og adgangsveje lever op til de krav, der er beskrevet i det-
te regulativ. Slagelse Kommune afgør, om forholdene på en ejendom lever op til kravene. 
 
Generelt 

a) Borgere og grundejere skal på tømmedagen anbringe beholderen på en standplads, hvor 
skraldemanden ubesværet kan få adgang til den. Standpladsen skal være på den matrikel, 
som beholderen er tilknyttet. Beholderen skal være anbragt på standpladsen senest kl. 5.00 
(på enkelte veje med dispensation til tidlig afhentning dog kl. 4.00). 
 

b) Beholderen skal være anbragt på standpladsen, så skraldemanden uhindret kan få fat i be-
holderens håndgreb og sætte beholderen i bevægelse. Beholderens håndgreb skal vende ud 
mod skraldemanden, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, til at skral-
demanden kan tippe og, om nødvendigt, vende beholderen til køreposition. 
 

c) Genbrugsbeholderen (beholderen til papir/pap og metal/glas/hård plast) ved enfamiliehuse 
og sommerhuse skal være placeret på den samme standplads som beholderen til mad- og 
restaffald eller køres frem til skel inden tømning. 
 

d) Borgere og grundejere skal sikre, at der ikke er løsgående hunde på ejendommen, når affal-
det bliver afhentet. Borgere og grundejere skal desuden sikre, at øvrige husdyr ikke er til 
gene for skraldemandens arbejde. 
 

e) Der skal kunne køres helt hen til opsamlingsmateriel på 1m3 og derover, fx vippe-
containere. 
 

f) Slagelse Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til at standpladsen er aflåst, for ek-
sempel hvis affaldsbeholdere ved etageejendomme anbringes i et skraldeskur eller lignende. 
 

 
Krav til standplads 
 

a) Underlaget på standpladsen skal være er fast, stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med 
beholdere, sækkekærre og/eller containere (fx fliser, beton, asfalt eller andet fast, stabilt og 
plant underlag). Løse perlesten og/eller grus, der opblødes i forbindelse med nedbør samt 
løse granitskærver er ikke kørefast underlag. 
 

b) Standpladsen skal så vidt muligt være i terrænniveau. Det vil sige i niveau med det sted, 
hvor skraldebilen holder. 
 

c) Standpladsen må være placeret op til 20 meter fra skel til offentlig eller privat vej, hvor 
skraldebilen kan køre, holde og om nødvendigt vende. De 20 meter måles som den naturlige 
ganglinje fra standpladsen til det sted ved skel, hvor der er adgang til ejendommen (se dog 
litra d og e). 
 

d) Ved ejendomme i form af koteletgrunde i by- og sommerhusområder, hvor koteletbenet er 
mere end 15 meter langt, gælder det, at standpladsen må være placeret højst 5 meter fra 
det sted, hvor koteletbenet går over i den øvrige del af grunden. Hvis koteletbenet er korte-
re end 15 meter gælder litra c. 
 

e) Ved etageejendomme og landejendomme med lange indkørsler gælder det, at standpladsen 
må være placeret op til 20 meter fra det sted, hvor skraldebilen må og under normale for-
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hold kan holde. De 20 meter måles som den naturlige ganglinje fra holdepladsen til stand-
pladsen. Adgangsvejen for skraldebilen skal leve op til kravene beskrevet i afsnittet ” Krav 
til adgangsveje for skraldebiler ad lange indkørsler, private veje og private fællesvej”. 
 

f) Standpladsen skal være velbelyst. Er standpladsen placeret ved skel, er gadelys typisk til-
strækkeligt. 
 

g) Standpladsen skal være fri for hindringer fx cykler, biler, barnevogne og beplantning senest 
kl. 5.00. 
 

h) Standpladsen skal være ryddet for sne, saltet eller gruset i glat føre senest kl. 7.00. 
 

i) Standpladsen skal have en frihøjde på minimum 2,0 meter. 
 
Krav til adgangsvej for skraldemand 
 

a) Underlaget på adgangsvejen skal være er fast, stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med 
beholdere, sækkekærre og/eller containere (f.eks. fliser, beton, asfalt, eller andet fast, sta-
bilt og plant underlag). Løse perlesten og/eller grus, der opblødes i forbindelse med nedbør 
samt løse granitskærver er ikke kørefast underlag. 
 

b) Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred til, at færdsel med beholderne kan ske uhindret. 
Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling. 
 

c) Adgangsvejen skal være velbelyst. 
 

d) Adgangsvejen må maksimalt have en hældning på 1:10. 
 

e) Adgangsvejen skal være uden trin og trapper. 
 

f) Adgangsvejen skal være fri for hindringer fx cykler, biler, barnevogne og beplantning senest 
kl. 5.00. 
 

g) Adgangsvejen skal være ryddet for sne, saltet eller gruset i glat føre senest kl. 7.00. 
 

h) Adgangsvejen skal have en frihøjde på minimum 2,0 meter. 
 

i) Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i en åben position. 
 
Krav til adgangsveje for skraldebiler ad lange indkørsler, private veje og private fællesvej 

a) Adgangsvejen skal være jævn og med kørefast underlag. Kørearealer skal kunne tåle tung 
trafik, op til 32 tons. 
 

b) Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred til, at der kan køres med lovligt indregistrerede 
komprimatorbiler egnet til renovationskørsel, dvs. mindst 3,6 meter bred. Adgangsvejen 
skal have en frihøjde på 4,2 meter over vejareal og en frihøjde på 3 meter over rabat og 
fortov. 
 

c) Adgangsvejen skal være fri for hindringer fx cykler, biler, barnevogne, beplantning senest 
kl. 5.00. 
 

d) Adgangsvejen skal være ryddet for sne, saltet eller gruset i glat føre senest kl. 7.00. 
 

e) Adgangsvejen skal om nødvendigt være forsynet med egnet vendeplads. Hvis grundejeren 
ikke ønsker, at der kører store komprimatorbiler i indkørslen, skal det meddeles kommunen, 
og materiellet skal placeres således, at krav til adgangsveje følges. 
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