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Kære medlemmer 

Efter ønske fra Affald og Genbrug, Københavns Kommune har Ulrik og jeg holdt et møde med 
projektleder Elisabeth Flensmark om affald og adgangsveje i Ejerlauget. 

Mødet blev afholdt den 20. juni, hvor vi sammen med Elisabeth så på udvalgte standpladser for 
affaldsbeholdere og afhentningssteder både på bagstierne og fra forhaverne. 

 

AFFALD I BEHOLDERE PLACERET PÅ BAGSTIER AFHENTES IKKE EFTER UGE 32 

Vi er opmærksomme på, at mange medlemmer selv stiller deres beholdere ud til offentlig vej fra 
både bagstier og forhaverne, men vi blev også gjort opmærksom på, at nogle medlemmer 
forventer, at beholderne afhentes på bagstien. 

Renovatøren har derfor aftalt med Kommunen, at der gives en frist for afhentning af affald på 
bagstierne frem til Uge 32. Herefter vil affaldet ikke blive fjernet, hvis beholderen er placeret inde 
på bagstien. 

Beholderne skal derfor køres frem og placeres ved offentlig vej - gerne i forbindelse med jeres 
forhaver. 

Bagstiernes beskaffenhed opfylder generelt ikke de krav, der stilles til skraldemandens 
arbejdsmiljø og flere standpladser i forhaverne opfylder heller ikke kravene.  

Følgende krav med flere skal være opfyldt for at afhentning bliver udført: 

 Adgangsvej/standplads skal have et jævnt og fast køreunderlag af fx asfalt, fliser eller 
beton og være oplyst i den mørke tid. 

 Der skal være fri adgang til standpladsen, og beholderen skal kunne køres uhindret ud til 
skraldebilen.  

 Adgangsvejen skal være min. 80 cm bred og have en fri højde på min. 2,1 m.  

 Beholderen skal stå maks. 20 meter fra skel. 

 Ingen hældning på mere end 10% - og der må ikke være trin eller trapper. 

Kommunen vil derfor have stor fokus på at få beholderne /standpladserne væk fra stierne (altså 
når de skal tømmes) – og med permanent standplads, så de kun tømmes fra ”offentlig vej”.  Det er 
selvfølgelig OK, sådan som mange har det i dag, at havebeholderen står omme bag ved, men at 
den køres frem til fortov før tømning.  
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STANDPLADSER I FORHAVERNE 

Der må gerne etableres faste standpladser i jeres forhaver, men også her skal der være fokus på at 
få forbedret adgangsvejen til standpladserne og på at sikre gode forhold på standpladserne (at der 
er bredt og højt nok, klipning af grene mv., havelåger der ikke blokerer for beholderne, og 
beholdere der ikke blokerer for hinanden, at beholderne vender med håndtaget ud osv.), herunder: 

 Håndtaget skal altid vende mod skraldemanden. 

 Højst 1 låge/port, der skal kunne stå åben af sig selv evt. ved hjælp af krog. Det vil sige, at 
han kun skal åbne og lukke lågen én gang. (og må ikke spærre for adgangen til beholderne) 

 At beholderne ikke blokerer for hinanden 

 At cykler mv. ikke skal flyttes for at køre beholderen ud. 

Se også gerne Arbejdstilsynets vejledning enten via kommunens hjemmeside eller via dette link 
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/indretning-dagrenovationssystemer-d-2-24/ 

 

Elisabeth Flensmark gjorde desuden opmærksom på følgende: 

Hvis man ønsker at dele med naboen til højre eller venstre – så skal begge husstande melde det 
ind i http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/, så det kan blive registreret på begge adresser – hvem 
der deler, og hvor beholderen står.  Det er også muligt, at få byttet sin papirbeholder til en på 140 
ltr med dobbeltlåg (samme størrelse som bio-beholderen). Hvis man sorterer plast fra – og 
konstaterer, at dagrenovationsbeholderen (restaffald) altid kun er halv fuld (også til jul og påske), 
så kan man bestille og byttet den til en mindre - den mindste er 140 ltr. 

Plast/metalbeholderen på 240 ltr. er obligatorisk og findes ikke i en størrelse, der er mindre. Pap-
beholderen er frivillig og kan heller ikke fås mindre end 240 ltr. Men man skal fortsat sortere sit 
pap fra restaffaldet. 

Bestyrelsen er i en god dialog med Kommunen, og vi er sikre på, at vi alle kan finde gode 
løsninger, der både sikrer, at affaldet bliver afhentet, samt at arbejdsmiljøet for skraldemanden 
forbedres. 

Med venlig hilsen  

Susse Laustsen  
Østerled 16 
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