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Nedgravede affaldsbeholdere 
I Ringsted Kommune er der mulighed for, at boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligfor-
eninger mv. (i det følgende benævnt ”grundejer”), kan etablere nedgravede affaldsbeholdere 
på egen grund.  De nedgravede affaldsbeholdere til husholdningsaffald erstatter minicon-
tainere eller stativer. Denne vejledning beskriver, hvad der skal til for at få en sådan løsning. 
 
Ansøgning  
Grundejere, der ønsker nedgravede affaldsløsninger, skal kontakte Ringsted Kommune for 
tilladelse. Det er en god idé, hvis I har en målsat tegning, hvor den ønskede placering af af-
faldsbeholderne er markeret.  
 
Fordeling af økonomi og ansvar 
Ringsted Kommunes ansvar: 
 

 køber, betaler og leverer affaldsbeholderen 

 tømmer affaldsbeholderen 

 betaler for et årligt servicetjek  

 
Grundejerens ansvar: 
 

 er ansvarlig for anlægsprojektet og at søge relevante tilladelser 

 skal rengøre beholderne 

 skal holde det ryddeligt omkring affaldsbeholderne, herunder rydde for eventuel sne 

 
Regler for sortering og antal beholdere 
Der gælder de samme regler for, hvordan affaldet skal sorteres, uanset om I benytter ned-
gravede affaldsløsninger eller containere/affaldsstativer. Det betyder, at der altid skal være et 
sæt beholdere - en beholder til hhv. restaffald og madaffald.  Derudover kan I søge om, at 
benytte en nedgravet løsning til hhv. papir/pap samt glas/metal/hård plast. Reglerne frem-
går af kommunens Regulativ for husholdningsaffald, som kan ses på www.ringsted.dk 
 
Det er vigtigt, at kapaciteten for affald passer til jeres behov. Det er kommunen der bereg-
ner og afgør, hvor stor en kapacitet der skal være til rådighed. Udgangspunktet er, at en 
standard husstand producerer omkring 55 liter restaffald pr. uge og 30 liter madaffald pr. 
uge.  
 
Bebyggelsen  skal være på omkring 70 husstande, for at I kan få en løsning med nedgravede 
affaldsbeholdere. De nedgravede affaldsbeholdere fås med et volumen på 3 m3 og 5 m3. De 
delvist nedgravede beholdere fås på 1,5 m3, 3 m3 og 5 m3.  
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Krav til placering 
 
Der er en række krav, der skal være opfyldt, for at I kan få en affaldsløsning med nedgravede 
beholdere. 
 
 

 Søg om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk 

 Undersøg det planlagte etableringssted for kabler og rør. Oplysninger kan findes i 

ledningsejerregistret: http://ler.dk 

 I skal kun søge om gravetilladelse, hvis beholderne skal nedgraves på vejareal - ikke 

hvis de nedgraves på grønt areal på privat ejendom.  

 Der skal være en frihøjde på minimum 9 meter over beholderen og hen til renovati-

onsbilen, så undersøg om der skal tages hensyn til fx udhæng, træer og kabler i luf-

ten.  

 Afstanden fra beholdernes tømningskrog til midten af lastbil (kran) må højst være 7 

meter. Der skal være god oversigt, og der må ikke være fortov, cykelsti eller parkering 

mellem indkast og det sted, hvor tømningsbilen holder. 

 Kørearealet skal kunne tåle tung trafik, være mindst 4 meter bred og have en frihøjde 

over bil på 4,2 meter.  

 Renovationsbilen skal kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Der kan evt. etab-

leres en vendeplads.  

 Underlaget/vejbelægningen skal kunne tåle støttefodens tryk på op til 20 tons.  

 Området ved indkastene skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugerne og 

chaufføren på lastbilen. 

  
 
Når forholdene er godkendt af Teknik- og Miljøcenter, laver vi aftale om, hvornår vi kan le-
vere beholderne og hvornår I gerne vil tage dem i brug.   
 
 
Fakta om beholderne  
 
De helt nedgravede affaldsbeholdere fylder ca. 170 x 170 cm (yderbeholderen), uanset stør-
relse. Containerne kan placeres helt tæt op mod hinanden. Beholderne stikker knap 3 meter 
ned i jorden. 
 
De helt nedgravede beholdere har en dørkplade i galvaniseret stål med skridsikker overfla-
de. Arealet er ca. 165 x 165 cm. Beholderne er adgangsvenlige for handicappede. Indkast-
ningstoppen er i stål og bliver pulverlakeret i den ønskede farve.  
 

www.miljøogbyg
http://ler.dk/


 

 
 
 
 
De delvist nedgravede beholdere måler ca. 200 cm i diameter. Der skal være ca. 50 cm mel-
lem containerne, når de graves ned. Beholderne stikker 90 cm op over jordniveau og knap 
1,5 m ned i jorden. 
 
Beholderne består af en inder- og en yderbeholder. Der er opsamlingskar i bunden af alle 
beholdere til restaffald og madaffald, der bliver tømt i forbindelse med tømning af behol-
derne. Beholderne kan opdeles til 2-kammer system.  
 

 
 
 
 
 





 

 

 

 

Ringsted Kommune 

Teknik- og Miljøcenter 

 

Rønnedevej 9 

4100 Ringsted 

 

Tel.: +45 57 6263 00 

Mail: teknikogmiljo@ringsted.dk 

www.ringsted.dk 

 

 


