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Nyhedsbrev januar 2012 om nedgravede affaldscontainer 
 

Alle taler om at etablere nedgravede affaldscontainer således det ses mindre i landskabet 
og lugter mindre. 
Men sommetider i forbindelse med at man hurtigt vil i gang med den nye trend, glemmer man at 
tage hensyn til alle incl de handicappede, ældre mennesker og børn samt evt. offentlige lovregler 
m.m. 
Derfor har vi lavet denne nyhedsskrivelse med belysning af nogle af disse punkterne: 
 
Opfylder den nedgravede affaldscontainer byggelovgivnings kravene om adgangsforholde 
og betjenings muligheder. Og betjenings muligheder for gangbesvær m.m.: 
http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02_id73/0/42  
http://www.en.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister/tilgengelig-indretning-af-brugerbetjente-anleg  
disse punkter er ikke ved alle typer 100% opfyldte. Tænk derover vi bliver jo alle ældre og vi 
vil også gerne have alle kan holde vort samfund rent. 
 
Begrænse skaden ved evt. brand, tænk materiale valg, se i øvrigt disse link: 
http://www.tv2nord.dk/artikel/188676:Regionale-nyheder--Brand-i-container  
http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=10&data=28%2C3554435%2C2815%2C3 
Dette område er desværre et som vi ofte ser i vort samfund og måske mere fremover, så 
overvej meget et system hvor skaden kun evt er inden i containeren. Det kan også være 
kanonslag. 
 

Nogle nedgravede affaldscontainer har ej bundkar, hvilket betyder ekstra omkostninger til 
opsugning af væske i bunden af yderbeholderen samt ofte samtidig med en kraftig stank af 
død vand m.m. Er der løbende driftsudgifter til udskiftning af sække eller poser. 
Ved valget af affalds type bør der skal også tages hensyn til fabrikationsmaterialet vedr 
gennem gnavning deraf af skadedyr, da det bliver et godt spisekammer for evt. rotter m.fl. 
 

    
 
Fordele ved underjordiske affaldscontainer i forhold til de normale container (placeret 
over/på jorden). 
 
Kræver meget mindre overfaldeareal sammenholdt med tilsvarende traditionelt indsamlingssystem 
og den synlige del er kun fra ca 15% til ca 40% afhængig af design valg. 
De løbende driftsudgifter ved de underjordiske container er mindre, på grund af større volume  
og derved færre tømnings frekvenser. 
Nedgravede affaldscontainer med mulighed for forskellige tømnings systemer og ingen berøring 
med affaldet samt containeren.  
Nedgravede affalds containeren har et opsamlingskar som opsamlinger flydende væske, hvilket 
bliver tømt ved hver tømning.  
Hvis den nedgravede affaldscontainer er en fast beholder er den stærkere og nemmere at 
håndtere i kraftig blæst m.m. i forbindelse med tømning. Denne type har normalt også mindre 
driftsudgifter. 
 
Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål eller er interesseret i ovenstående er vi gerne til 
disposition. Vi rådgiver også gerne derom samt laver affaldsplan/rapport om jeres affaldssituation. 
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