
Gode spørgsmål man kan stille leverandøren 
(og sig selv) om nedgravede affaldsbeholdere 

  
Der er flere fordele ved nedgravede affaldsbeholdere. Først og fremmest fylder de ikke så meget, de 
er kønnere end løsninger over jorden, de er lette at renholde omkring, de holder affaldet relativt 
køligere, de er lette og hurtige at tømme og arbejdsmiljømæssigt er de en fordel. Men der er også en 
række forhold, man skal være opmærksom på, når man investerer i nedgravede affaldsbeholdere. Vi 
har her samlet en række spørgsmål, som man med fordel kan stille både sig selv og leverandøren – 
og det hele skal naturligvis holdes op mod økonomien. 
  
Etablering: 
- Er der indhentet kommunal tilladelse til et etablere nedgravede beholdere? (Byggetilladelse, 
Affald/Genbrug, Vej og Park). 
- Ligger der rør og ledninger i jorden, som gør at beholderne ikke kan graves ned? 
‐ Skal der bortskaffes overskudsjord fra nedgravning, skal jordflytningen anmeldes til Albertslund 
Kommune på www.jordweb.dk. Det vil typisk være entreprenøren, der står for anmeldelsen. 
- Er der høj grundvandsstand? 
- Skal beholderne forankres, så de ikke risikerer at poppe op? 
- Er beholderne tætte, så der ikke trænger vand ind? 
- Hvilke fraktioner kan med fordel placeres ved siden af hinanden? 
- Hvad er kapaciteten / med hvilken frekvens skal de tømmes? 
- Har beholderne en fleksibel ruminddeling, så rumstørrelserne kan ændres løbende tilpasses 
mængder, nye fraktioner, tømningsfrekvenser mm.? 
- Kan der udbygges med flere fraktioner? 
- Er der særlige brandtekniske forhold, man skal tage hensyn til? 
- Har forsikringsselskabet indvendinger?  
  
Indkasthuller:  
- Hvilke muligheder er der for forskellige indkasthuller, som matcher de forskellige fraktioner? 
- Kan lågerne stå åbne selv? 
- Kan lågene aflåses (til nytår f.eks.)? 
- Kan lågene skiftes? 
- Er der sikkerhedshensyn at tage i fht. indkasthullerne? 
  
Handicap: 
- Er alle beholdernes indkasthullerne handicapvenlige?  
- Kan de nås og åbnes fra en kørestol? 
- Er terrænet rundt om beholderne handicapvenligt? 
  
Adgangsforhold: 
- Kan lastbilen komme til? 
- Kan underlaget bære en lastbil? 
  



Tømning: 
- Kan beholderen tømmes af enhver lastbil med en almindelig kran, eller er der særlige krav til 
lastbilen? 
- Er der særlige sikkerhedsforanstaltninger man skal være opmærksom på i forbindelse med 
tømning – især ved fuldt nedgravede beholdere? 
  
Vedligehold: 
- Hvor omfattende er den almindelige vedligeholdelse? 
- Hvilke dele skal tilses og vedligeholdes løbende? 
- Er der dele som ruster eller på anden måde eroderer? 
- Hvor tit forventes det at poser og andre dele skal udskiftes? 
  
Reservedele: 
- Er der adgang til reservedele – poser, beholder, låg, indkastlåg, beklædning, bundkar, lister, 
kroge….?  
- Kan man vælge andre beklædninger og farver? 
  
Lugtgener: 
- Hvad er der gjort for, at der ikke opstår lugtgener? 
- Hvad kan man gøre for at forebygge lugtgener?  
- Hvad gør man, hvis det går galt og beholderen lugter? 
- Hvor ofte skal henholdsvis beholderen og selve posen vaskes? 
- Er der bundkar som tømmes / vaskes hver gang ved tømning? 
- Hvor ofte skal eventuelle bundkar vaskes? 
- Hvilke fraktioner har størst mulighed for at give lugtgener, og hvordan forebygges de? 
  
Serviceordning: 
- Er der en serviceordning, man kan ringe til, hvis beholderen lugter? 
- Er der en serviceordning, man kan ringe til, hvis der opstår tekniske problemer med beholderen? 
- Er der en serviceordning, så man med faste terminer kan få efterset og vasket beholder og poser? 
- Er der en ”serviceordning”, så man i princippet leaser beholderne og derfor ikke har ansvar for 
drift og vedligehold? 

  
Årstider: 
- Er der årstidsbestemte forhold man skal tage i betragtning – fryser låg fast, snerydning…? 
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