
 
 
 
Vejledning 
 

     

 

 

 
Denne vejledning beskriver de retningslinjer og krav, der skal opfyldes, når en forening eller 
gruppe ønsker at etablere nedgravede og delvist nedgravede affaldsløsninger på egne arealer 
i Assens Kommune. 
 
Grupper og foreninger, der ønsker at etablere nedgravede og delvist nedgravede affaldsløs-
ninger, er selv ansvarlige for indkøb og etablering, samt en række viceværtsfunktioner såsom 
at sørge for orden og almindelig vedligeholdelse ved slitage samt at forestå oprydning, vask, 
snerydning m.m.  
 
Assens Forsyning varetager udelukkende tømningen af beholderne. Derfor er det vigtigt, at 
man vælger en affaldsløsning der kan tømmes af det udstyr Assens Forsyning har, og at man 
placerer affaldsløsningen et sted, hvor man også faktisk kan tømme den. 
 
Etableringen skal ske i overensstemmelse med denne vejledning og i henhold til det til enhver 
tid gældende regulativ for husholdningsaffald i Assens Kommune. 
 
 
1. Vælg system – type, antal og størrelse 

Der findes flere forskellige systemer og fabrikater, som man kan bruge. Farve og beklædning 

kan vælges frit. 

 

Der skal være kapacitet i hver beholder til minimum 14 dages affaldsmængder. 

 

Grundlæggende er der tale om disse typer: 

• Helt nedgravede affaldsbeholder – hvor beholderen er helt under jorden, og hvor der 
er et lille indkast over jorden. 

• Delvist nedgravet affaldsbeholder – hvor beholderen stikker ca. 1 m op over jorden og 
med et indkast i selve beholderen. 

 
Krogsystemet skal være i overensstemmelse med EN-normerne DS/EN 13071-1, 2 og 3. 
 
Assens Forsyning benytter et 3-krogs tømme-aggregat. 
 
Der kan derfor tømmes affaldsløsninger som har op til 3 øjer, hvor 1 øje altid er til at løfte be-
holderen – og hvor de resterende øjer kan bruges til at aktivere bundtømning af beholderen.  
 
Såfremt affaldsløsningen har en snor i bunden af en indersæk som kan aktivere bundtømning, 
tillades at affaldsløsningen kun er udstyret med 1 krog, der udelukkende fungerer som løfte-
krog. 
 
Der kan tømmes både faste beholdere og faste pose-/snor-systemer ud fra ovenstående for-
udsætninger. 
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Se eksempler på øjer på affaldsløsningerne herunder. 
 

       
 
Inderbeholderne skal være udført i et materiale, der kan modstå perkolat fra den affaldsfrak-
tion der opbevares i den. Der må ved tømning ikke kunne ske spild af perkolat uden for yder-
beholderen, dvs. ingen steder på arealerne udenfor yderbeholderens åbning. Dette er af hygi-
ejniske og arbejdsmiljømæssige årsager. 
 
Kapacitet og volumen 
Der findes forskellige leverandører af nedgravede affaldsløsninger, og her vil man også kunne 
få vejledning i, hvor mange og hvor stort volumen der er brug for på det enkelte sted. Man skal 
forvente, at der skal være volumen til minimum 14 dage i hver beholder. 
 
Beholder til glas 
I beholdere til glas, skal der være en støjdæmpende foranstaltning. 
 
Skilte og piktogrammer 
Beholderne skal være forsynet med skilte eller piktogrammer, som er tilsvarende Assens For-
synings egne skilte og piktogrammer. Enhver afvigelse herfra skal være godkendt af Assens 
Forsyning. 
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2. Vælg placering 

Det er meget vigtigt, at kravene til placering af affaldsbeholderne er overholdt, ellers risikerer 

man, at beholderne ikke kan tømmes. 

Vores indsamlingsbil, der skal tømme beholderen, skal holde på jeres egen grund. Hvis dette 

ikke er muligt, så kan indsamlingsbilen holde på offentlig vej, dog må det ikke give anledning 

til trafikale problemer.  

Hvis indsamlingsbilen skal holde på en større vej med meget trafik, så skal Assens Kommu-

nes vejmyndighed vurdere forholdene. Politiet inddrages også i vurderingen, da de er myndig-

hed i forhold til færdselsloven. 

Hvis tømning af beholderen ikke er mulig eller sikkerhedsmæssig forsvarlig, kan Assens For-
syning undlade at tømme systemet og opkræve et gebyr for forgæves kørsel. 

 

 
Skitse over afstandskrav. Kilde: Københavns Kommune, Nedgravede beholdere, sept. 2019 

Generelle krav: 

1. Der skal minimum være 2 meter til bygninger. 

2. Minimum 10 m frihøjde over beholderen, af hensyn til betjening af lastvognens kran. 

3. Der må ikke være luftledninger i området over containeren. 

4. Afstanden fra midten af lastbilen og beholderens løfteøje må max. være 6 m.  

5. Hvis der er hegn eller beplantning mellem beholder og parkeringsareal for indsamlings-
bilen, må det højst være 1,2 m højt – og der skal være en direkte adgangsvej mellem 
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beholder og parkeringsareal på minimum 0,8 m i bredden. Hvis der er trapper på ad-
gangsvejen, skal der være et gelænder ved den ene side af trappen.  

6. Der må ikke være fortov, cykelsti eller parkeringspladser mellem beholderen og det 
sted, hvor indsamlingsbilen holder. 

7. Der skal være tilstrækkelig med plads omkring beholderne, til at chaufføren kan mon-
tere krogen på beholderens løfteøje og at det kan gøres i forsvarlige arbejdsstillinger. 

8. Affaldsløsningen skal have adgangsforhold, der kan benyttes af kørestolsbruger, og 
indkastet skal være udført og placeret i en højde, så det kan benyttes af en person i 
kørestol. Se gældende Bygningsreglement (www.bygningsreglementet.dk) for yderli-
gere information. 
 

9. I tømningssituationen skal der være sikring mod at personer kan falde ned i hullet hvor 
beholderen har været placeret. Det kan f.eks. være et sikkerhedshegn der manuelt 
sættes op eller et sikkerhedsgulv, der automatisk føres op i terræn, når beholderen er 
løftet op. 

Krav til adgangsvej og standplads for indsamlingsbilen: 

a. Adgangsvej skal have en bredde på mindst 3,6 meter og kunne tåle tung trafik på op til 
56 tons 

b. Standpladsen skal have en bredde på mindst 3,6 meter, så indsamlingsbilens støtte-
ben kan slås helt ud. 

c. Standpladsen skal kunne tåle støttebenstryk på op til 20 tons. 

2. Standpladsen skal have en frihøjde over indsamlingsbilen på minimum 4,2 m 

3. Indsamlingsbilen skal kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Hvis dette ikke er 
muligt, kan der evt. etableres en vendeplads iht. Vejlovens regler. 
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3. Forhåndsgodkendelse 

Når placering af den nedgravede affaldsløsning samt antal og type af de enkelte beholder er 

fastlagt, skal I søge en forhåndsgodkendelse hos Assens Forsyning. 

Assens Forsyning skal bruge følgende oplysninger: 

• Skitse med placering på grunden 

• Fabrikat og system 

• Antal og størrelse på beholdere  

• Tidsplan for anlæg 

• Antal boligenheder og fordeling på boligtyper 

 

4. Anlægsarbejdet 

Når Assens Forsyning har forhåndsgodkendt planlægningen af affaldsløsningen, kan man gå i 

gang med anlægsarbejdet. Ofte er det leverandøren af affaldsløsningen som også står for den 

praktiske udførelse. 

Ledninger i jord 
Der kan indhentes oplysninger om ledninger i jorden (el, vand, varme, afløb m.m.) via  
Ledningsejerregistret på www.ler.dk.  
 

Gravetilladelse og jordflytning 
Der skal søges om gravetilladelse ved Assens Kommune, inden anlægsarbejdet kan gå i 
gang. 
 
Vær opmærksom på at overskudsjord skal anmeldes som jordflytning, inden jorden må køres 
bort.   
 
5. Endelige godkendelse 

Senest 4 uger inden en ny affaldsløsning forventes taget i brug, skal Assens Forsyning infor-

meres. Vær opmærksom på, om der er ændringer ift. forhåndsgodkendelsen. 

Assens Forsyning besigtiger og godkender affaldsløsningen, og tilmelder den til tømningsord-

ningen inden den kan tages i brug.  

6. Vedligeholdelse og opfølgning 

Ejer skal minimum 1 gang årligt gennemføre kontrol af affaldsløsningen og sikre, at systemet 

til enhver tid er i forsvarlig stand og er funktionsdygtigt. Assens Forsyning kan nægte at fore-

tage tømning af beholderne, hvis dette ikke er tilfældet. 

Alle fejl, mangler eller andet som kan forsage driftsforstyrrelser, skal meldes ind til Assens 
Forsyning tidligst muligt – ellers kan Assens Forsyning nægte at foretage tømning af behol-
derne. 

Drift og vedligeholdelse af de nedgravede affaldsløsninger står ejeren for - herunder tømning 
for perkolat og renholdelse omkring affaldsløsningen. Det er også boligforeningen eller ejerfor-
eningens ansvar, at affaldsløsningen altid fremstår i en funktionsdygtig og sikker stand for bru-
gerne og tømningspersonalet. Affald der stilles ved siden af de enkelte beholdere, skal hånd-
teres af ejer. 

http://www.ler.dk/
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Det må forventes, at der for nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation og glas samles per-
kolat (saft fra affaldet) i beholderens bund. Enten skal bunden regelmæssigt suges tom for 
perkolat, eller også skal løsningen være konstrueret på en sådan måde, at perkolatet opsam-
les i et kar, der tømmes, når beholderen tømmes. Under alle forhold må det påregnes, at af-
faldsløsningen fra tid til anden skal tømmes for perkolat. 

Vurderer Assens Forsyning, at der er fejl på affaldsløsningen, skal der straks opstilles erstat-
ningsmateriel (tilkøbes hos Assens Forsyning). I samme forbindelse gør Assens Forsyning 
ejer opmærksom på, hvad det kræver for at få systemet bragt i orden igen. 

 
7. Udarbejdelse af vedledning 

Denne vejledning er udarbejdet af Assens Affald & Genbrug A/S, i overensstemmelse med 

Assens Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 
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           Driftschef 


