Skraldemandens 10 bud
Husk at vende håndtaget på beholderen mod vejen på tømningsdagen og følg
"Skraldemandens 10 bud". Det gør livet lettere for skraldemanden og dig.
1. Skraldespanden skal stå frit tilgængelig og håndtagene skal vende ud mod adgangsvejen. Låget skal
være lukket helt. Biler, cykler, havemøbler og lignende må ikke stå i vejen.
2. Adgangsvejens belægning skal være kørefast. F.eks. asfalt, fliser, beton eller lignende, så
skraldespandens hjul ikke synker i.
3. Der må højst være 45 meter adgangsvej fra kørevejen til skraldespanden.
4. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred på hele kørevejen.
5. Vær opmærksom på særlige regler, hvis der er trapper eller stigning på vejen fra skraldespand til
skraldebil. Læs mere på: www.ikast-brande.dk/affald
6. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben stilling og adgangsvejen skal være belyst.
7. Om vinteren skal der være ryddet for sne og gruset mod glat føre.
8. Der må ikke sættes store plastposer eller lignende inden i skraldespanden, da det giver risiko for
tilstopning, når beholderen tømmes over i skraldebilen. Affaldet skal være i poser, der højest må
rumme 20 l og skal være lukket, når den lægges i skraldespanden.
9. Skraldespanden må ikke være for tung at trække. Der må ikke komme havejord, byggeaffald eller
andet tungt affald i beholderen.
10. På landet skal private indkørsler have en bredde på 4 x 4 meter, være forsynet med vendeplads og
være fri for udhængende grene. Reglerne for adgangsforholdene stammer fra arbejdstilsynets
anvisninger.
Reglerne vedrørende adgangsforholdene stammer fra arbejdstilsynets anvisninger.
Ifølge arbejdstilsynets anvisninger skal skraldespandens hjul og håndtag vende ud mod
vejen/skraldemanden. Hvis skraldespanden ikke vender rigtigt, risikerer du at skraldespanden ikke bliver
tømt.
Er din skraldespand ikke blevet tømt på grund af dårlig adgangsvej eller fordi skraldespanden ikke vender
rigtigt, kan du bestille en ekstratømning som koster 100 kr. på Affald & Genbrug’s hjemmeside. Ellers kan du
bestille en kode til en ekstrasæk via SMS – en kode koster 25 kr. Se mere på: www.ikast-brande.dk/affald

