
 
 

Nedgravede affaldsløsninger til boligområder  
 
Når affaldet skal indsamles ved større ejendomme og i boligområder med mange lejemål, kan 
nedgravede affaldsbeholdere være en god løsning. Det kan erstatte eller supplere den traditionelle 
løsning med sække eller minicontainere på hjul. Nedgravede affaldsbeholdere er dermed en oplagt 
mulighed for boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger mv. 
 

Hvad er en nedgravet affaldsløsning?  
Nedgravede affaldsløsninger defineres ved, at affaldsbeholderen er gravet ned under jordens 
overflade, mens et mindre indkast er synligt over jorden. Selve affaldsbeholderen er underjordisk, så 
der bruges et minimalt areal til affaldsløsningen over jorden. Løsningen fås i forskellige størrelser og 
designs. Affaldsbeholderen tømmes af en renovationsbil påmonteret en kran. Hele beholderes løftes 
op, bunden åbnes, og affaldet tømmes ud i renovationsbilen.  
 
 

 
Fordele og ulemper  
Der er flere fordele ved at etablere sådan en løsning:  

 Jorden omkring beholderen køler affaldet ned og minimerer dermed lugtgener fra affaldet.  

 Stor kapacitet, op til 5 m3
 - en beholder dækker mange boliger og fylder mindre i landskabet.  

 Bedre tilgængelighed for borgere med nedsat fysisk funktionsevne.  

 Bedre arbejdsmiljø for servicemedarbejdere og skraldemænd.  

 
Ulemper kan være, at nogle beboere kan få længere gåafstand til deres affaldsbeholder – dog er 
den anbefalede afstand max. 75 m (fra hoveddør til affaldsbeholder). Særligt i boligområder med 
mange ældre og gangbesværede bør der tages højde for det. Som regel vil en nedgravet løsning 
også være dyrere og medføre øget husleje eller fællesudgifter (se afsnittet ”Vejledende økonomi”). 
  

Etablering  
Ved ønske om en fælles nedgravet affaldsløsning kontaktes kommunen eller AVV. Kommunen eller 
AVV vil være behjælpelig med at beregne kapacitetsbehovet og vælge den optimale løsning, både 
hvad angår type af beholder og placering.  



 
 

Vejledende økonomi  
Når det drejer sig om finansiering af nedgravede affaldsløsninger, skelnes der mellem nedgravede 
affaldsbeholdere til genanvendelige affaldstyper (papir, plast/metal, madaffald og glas) og 
restaffald (skrald). 
  
Indkøb, etablering, vedligeholdelse og tømning af nedgravede affaldsbeholdere til genanvendeligt 
affald finansieres over genbrugsgebyret (hvis der er lejemål nok, så løsningen kan godkendes af 
kommunen/AVV). Det betyder i praksis, at der ikke er udgifter for ejer ved etablering af nedgravede 
affaldsløsninger til genanvendeligt affald ud over mindre anlægsarbejde efter nedgravning, hvis 
affaldsbeholderbehovet ved de pågældende lejemål ikke kan dækkes af minicontainere. Ligeledes 
er tømningerne af nedgravede affaldsbeholdere til genanvendeligt affald finansieret over 
genbrugsgebyret.  
 
Indkøb og etablering af nedgravede affaldsbeholdere til restaffald sker for ejers egen regning, eller 
afhængigt af antallet af tømninger. 
 

Mere information 
Brug for mere viden om nedgravede affaldsbeholdere? Kontakt AVV på tlf. 9623 44 eller din 
kommune på: 

 Hjørring Kommune tlf. 7233 6760 

 Brønderslev Kommune tlf. 9945 4700  


