
Adgangskrav ved 
sommerhuset

I mange år har skraldemændene hentet affald i sommerlandet næsten 
uanset, hvordan forholdene har været.  Det vil vi gerne rette op på for at 
sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden.

Retningslinjerne i denne folder gælder for det affald, der afhentes ved det 
enkelte sommerhus. Det er den enkelte sommerhusejers forpligtigelse at leve 
op til kravene. 

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte affaldsgruppen ved Hjørring 
Kommune på: 7233 6760 eller affald@hjoerring.dk

mailto:affald@hjoerring.dk


Det er en god ide 
at lave et skjul til 
containerne, så de 
ikke vælter i blæsten. 
Hvis du sætter en 
låge i, skal den være 
nem at åbne og lukke. 
Spørg os gerne, før du 
sætter lågen i. 
Som alternativ til en 
låge, kan man sætte 
en snor eller line 
foran åbningen. For 
at den skal kunne 
godkendes, skal den 
være sat fast i den 
ene side og uden 
problemer kunne 
løsnes fra en krog i 
den anden side. Det 
er en god ide, at linen 
er lidt elastisk.

Skjul til 
containeren

Side 1

Adgang for 
skraldemanden
Vejen, hvor 
skraldemanden skal 
stå ud af bilen, og 
hvor han skal gå 
med containerne, 
skal være ryddet 
for buske og træer. 
Skraldemanden skal 
ikke slås med hyben 
eller gå i klitter og 
sand for at komme 
hen til containerne. 



Containerne skal stå, let 
tilgængeligt. 
Husk at klippe eventuel 
bevoksning omkring 
containerne. 
De skal placeres med 
håndtaget udad, 
medmindre det er muligt 
at vende containeren.

Placering

Side 2

Der skal så vidt 
muligt være fladt, 
der hvor containeren 
placeres og 
tømmes. Dog kan 
en hældning på 10 
% accepteres, hvis 
det er den eneste 
placeringsmulighed. 

Ingen 
hældning
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• Græsplæner
• Skærver 
• Alt med ujævnheder og 

hjulspor
• Løs grus

• Fastkørt stabilgrus eller 
knust asfalt uden hjulspor 
og andre ujævnheder

• Fliser
• Asfalt
• Hårdt fastkørt jord 

uden hjulspor og andre 
ujævnheder

Hvornår er underlaget i orden?

OBS: 3- og 4-hjulede containere skal altid stå, så de kan 
køres på plane, jævne og kørefaste underlag. Der laves 
ingen 5 m undtagelse for disse containere.

*Underlaget både hvor containeren står, og hvor den skal køres skal være plant, 
ellers skal den stå så tæt på vejen som muligt (max. 5 m).  Hvis underlaget er i orden, 

må containeren stå op til 35 m fra vejen. 
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