
Adgangskrav til veje og 
vendepladser

Adgangsforholdene i sommerhusområderne er ikke altid så de passer 
til en skraldebil eller til indsamling af affald i containere. Det gælder 
både veje, vendepladser og på borgerens grund. I denne pjece får 

du et overblik over retningslinjerne for god vejvedligeholdelse og 
adgangsforhold, som sikrer at skraldebilen kan komme frem, og at 

skraldemanden kan tømme containerne uden at blive urimeligt belastet.
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Når skralde-
manden stiger 
ud af lastbilen, 
skal han stige 
ud i en fast og 
stabil rabat. Det 
skal være muligt 
at køre med 
containeren på 
fast vej. Hverken 
skraldemand eller 
containere skal 
færdes i klitterne. 
Det er også vigtigt 
at midterrabatten 
er jævn og i 
niveau med 
vejen, ellers kan 
skraldebilen 
ikke få rigtigt fat i 
containerne, når 
de skal tømmes.

Jævne 
rabatter

Side 1

Skraldemanden må 
ikke tømme eller 
hente containere, 
hvis der er mere end 
10 % hældning. Er 
der mulighed for at 
placere containeren, 
hvor der er under 
10 %  hældning, 
skal den mulighed 
derfor benyttes. Hvis 
ikke der findes en 
placeringsmulighed 
med 10% eller 
mindre hældning, 
skal containeren 
enten placeres 
på et fælles 
opsamlingssted eller 
der skal etableres 
en affaldsø.

Stejle veje og 
indkørsler



Vendepladser er 
vigtige for både 
sommerhus-
folkene og 
skraldemændene, 
fordi skraldebilerne 
hermed undgår 
at bakke. Det er 
dog nødvendigt, at 
vendepladserne 
har en størrelse, 
så skraldebilen 
kan komme til 
at vende. Husk 
også at holde 
vendepladserne fri 
for parkerede biler 
på tømmedage så 
skraldebilen kan 
komme til.

Når der er 
meget varmt 
udtørres sandet 
på vejen, og det 
gør at de bliver 
svære at køre 
på. Samtidig 
gør sandfygning 
på vejene at 
bilerne kan 
sidde fast. Det 
våde vejr, som 
vi har haft de 
sidste år, gør på 
samme måde, 
at vejene bliver 
våde, opkørte 
og svære at 
køre på med 
stor risiko for at 
skraldebilerne 
sidder fast.

Løst sand og 
våde veje

Side 2

Vendepladser
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