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 Beskæring af træer og buske i sommerhusområder og kolonihaveforeninger 

Entreprenørerne, som tømmer septiktanke, glas- og papirbobler og afhenter dagrenovation har gjort os opmærksom 
på, at det kniber med at få klippet grene af træer, så bilerne kan komme frem uden at ødelægge spejle og udstyr. 
Denne opfordring til at klippe grene og beskære træer langs tilkørselsvejen er hermed sendt videre til dig som 
formand for sommerhus- eller kolonihaveforening. 

  

Du kan se relevante regulativer på Forsyningens hjemmeside www.forsyningen.dk og AV0’s hjemmeside 
www.avoe.dk. 

  

Et andet gentaget problem er tunge dæksler til septiktanke. Af arbejdsmiljøhensyn skal dækslet føres op i niveau 
med jordoverfladen, og dækslet må ikke veje mere end 50 kg. I modsat fald kører tømningsbi!en igen, og der 
opkræves for forgæves kørsel. 

  

Hvis forholdene ikke er i orden, vil dagrenovationen ikke blive afhentet, og for tømningsbilens forgæves kørsel bliver 
der opkrævet 207,50 kr. 

  

  



Den enkelte sommerhusejer er velkommen til at kontakte Forsyningen, tlf. 9829 9000. Forsyningen vil gerne have 
kontakt til den enkelte grundejer, så vi kan få aftalt, hvor dækslet ligger, kontaktnummer til husets ejer og e-
mailadresse. 

  

Samtidig vil vi henvise til AVØ’s brev af 19. januar 2012 vedrørende afhentning af grenaffald, hvor der er mulighed for 
at få afhentet grenaffald gratis. 

  

Med venlig hilsen 

 Helle W~L~— Sagsbehandler 

Frederikshavn Spildevand AIS 

 
 

Dorthe Andreasen 

Affaldskonsulent 

AVØ A/S 

                                          

For at sikre, at renovationen kan afhentes og septiktanke, glas og papirbobler kan tømmes i sommerhus områderne 
er der nogle krav til placering af affaldsstativ/container samt fremkommelighed for slamsugerne! renovations bilen 
som skal overholdes. 

  

Affaldsstativ I Container 

Placeres så tæt som muligt på nærmeste tilkørselsvej — max. 5 meter væk. 

Såfremt reglerne for placering ikke overholdes, kan det betyde manglende afhentning, da vognmanden skal sikre at 
renovations-medarbejderen overholder arbejdstilsynets reqler. 

  

  

Dæksler på septiktanke 

Dækslet må ikke veje mere end 50 kg, det er et krav fra Arbejdstilsynet. Samtidig skal det være ført op i niveau med 
jordoverfladen — hellere lidt over niveau end under, da der ellers hurtigt kommer græs, som hindrer, at dækslet let 
kan tages af. Hvis dækslet ligger for lavt, kan det hæves ved at lægge en tynd brøndring under dækslet. 

Tilkørselsvej 

For at renovationsvognen uhindret kan benytte vejene, er det nødvendigt, at udhængende grene mv. er beskåret, så 
der minimum er 4 meter i frihøjde. 

Hvis vejr/vejforhold i perioder besværliggør kørsel på vejene, kontakt da AVØ for anden aftale. 

 

 


