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1 Indledning 

I affaldsplanen 2009-2020 fremgår det, at Reno Djurs I/S udarbejder et koncept for nedgravede affaldsbehol-

dere. 

 

Nedgravede affaldsbeholdere har et stort volumen (typisk 3-5 m3), og har derved en stor kapacitet, men hvor 

kun en lille del af beholderen er over terræn. Nedgravede affaldsbeholdere kan anvendes til både almindelig 

dagrenovation (restaffald) og til genanvendeligt affald som f.eks. flasker og papir. 

 

Nedgravede affaldsbeholdere har bl.a. den fordel, at udgifterne til affaldshåndteringen kan minimeres i områ-

der, hvor der er større affaldsmængder. Selve etableringen af nedgravede affaldsbeholdere er relativt dyr, men 

tømningsudgifter er normalt lavere i forhold til mængden af affald, hvorved der set over en årrække kan være 

en samlet besparelse. Herudover er der f.eks. i boligbebyggelser ofte en tidsbesparelse til ejendommens interne 

håndtering af affald, hvor ejendomsfunktionærer skal anvende mindre tid på affaldshåndtering, når der anven-

des nedgravede affaldsbeholdere.  

 

Nedgravede affaldsbeholdere kan f.eks. også etableres i områder med trange og snævre forhold, hvor det kan 

være svært at tilvejebringe gode og ordnede adgangs- og tilkørselsforhold, der tilgodeser brugernes behov og 

samtidig sikrer renovatøren et godt og sikkert arbejdsmiljø. Eksempler herpå kan være den gamle bydel i Ebel-

toft og flere sommerhusområder på Djursland, hvor tilkørselsvejene, der ofte er smalle grusveje, ikke er dimen-

sioneret til trafik med store og tunge renovationsbiler. I sådanne tilfælde, der involverer flere grundejere og 

etablering af nedgravede beholdere i offentlige og fælles arealer, er der dog en del udfordringer af organisato-

risk karakter. 

 

Anvendelse af nedgravede affaldsbeholdere har i de seneste år vundet større udbredelse i mange kommuner – 

såvel i bykommuner som i kommuner med mange sommerhuse. Reno Djurs I/S har fået henvendelser om at 

tilbyde løsninger med nedgravede affaldsbeholdere fra såvel Lübker Golf Resort ved Nimtofte (ser selv har 

etableret sådanne og som selv arrangerer og betaler for tømning) som fra et arkitektfirma, der skal være med 

til at stå for opførelsen af en større boligbebyggelse i Ebeltoft. Der er i begge tilfælde tale om bebyggelser, hvor 

der løbende genereres større affaldsmængder, og hvor der ellers inden for et begrænset areal, vil være behov 

for at opstille adskillige af Reno Djurs I/S´ gængse 600 liters minicontainere til henholdsvis restaffald og pa-

pir/pap.  

 

Ud over at kunne tilbyde affaldsløsningen til Reno Djurs I/S´ brugere har Reno Djurs I/S også mulighed for at 

etablere nedgravede affaldsbeholdere, hvor der allerede i dag er opstillet kuber til glas/flasker og papir/pap, 

eller hvor der påtænkes etableret beholdere til nævnte affaldsfraktioner. Et eksempel herpå kan være p-

pladsen ved rundkørslen i Femmøller i Syddjurs kommune, hvor der i dag er opstillet 4 kubesæt til papir/pap og 

glas/flasker. Her kunne der evt. suppleres med en nedgravet beholder til restaffald, så problemerne med især 

restaffald, der specielt i sommermånederne ofte henstilles ved kubesættene, minimeres. 

 

Nærværende forslag beskriver således en affaldsløsning, hvor brugerne og Reno Djurs I/S får mulighed for at 

indsamle restaffald, papir/pap og glas/flasker i nedgravede affaldsbeholdere. 

 

Da det må forventes, at efterspørgslen på Anholt vil være begrænset efter sådanne affaldsløsninger, og der-

med relativt omkostningstung, indgår Anholt ikke som en del af det foreslåede koncept. 
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2 Sammenfatning og forslag til ordning 

2.1 Sammenfatning 
 

2.1.1 Status 
Reno Djurs I/S har ansvaret for driften af dagrenovationsordningerne i Nord- og Syddjurs kommuner. En ord-

ning, der bl.a. omfatter husstandsindsamling af restaffald, husstandsindsamling af papir/pap og tømning af 

kuber til glas/flasker og papir/pap opstillet på centrale lokaliteter i de to kommuner. 

 

Der opkræves forbrugsgebyr hos brugerne for afhentning af restaffald alt efter beholderstørrelse og den valgte 

tømningsfrekvens.  

 

Husstandsindsamling af papir/pap samt kuber til glas/flasker er finansieret over det grundgebyr alle husstan-

de betaler. Der betales således ikke særskilt forbrugsgebyr til genbrugsordningerne for husstande.  

 

Sommerhuse skal, hvad angår glas/flasker og papir/pap, benytte de mere end 200 opstillede kubesæt, samt de 

9 genbrugsstationer på Djursland. Kuberne og genbrugsstationerne er finansieret over det grundgebyr, alle 

sommerhuse betaler.  

 

Erhverv må efter 1. januar 2010 ikke længere benytte kuberne til genbrugsmaterialer som følge af lovgivning, 

der forbyder kommunerne at indsamle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Som følge heraf betaler 

erhverv ikke længere gebyr til kubeordningen. Det er dog i sagens natur vanskeligt at kontrollere, om erhverve-

ne alligevel benytter kuberne.  

2.1.2 Hvad er en nedgravet affaldsbeholder 
Nedgravede affaldsbeholdere er defineret ved, at beholderen er gravet ned under terrænniveau, mens et min-

dre indkast er synligt over jorden. Opsamlingskammeret er således underjordisk, hvorved der optages en mini-

mal kvadratmeterplads til affaldsløsningen. Der skelnes mellem halvt og fuldt nedgravede beholdere, alt af-

hængig af, hvor stor en del af kapaciteten der er synlig over jorden. Nedgravede affaldsbeholdere fås i forskelli-

ge størrelser op til ca. 5 m3. 

 

Affaldssystemet består i at placere en beholder af f.eks. tekstil eller stål i et underjordisk fundament. Affaldet 

opbevares under jorden og kan tømmes på forskellig vis, men altid ud fra samme grundprincip, nemlig ved at 

løfte den underliggende beholder op af jorden ved hjælp af en renovationsbil påmonteret en kran. Bunden af 

beholderen åbnes op, og affaldet tømmes ud i renovationsbilen, der kan være en åben ladvogn eller en vogn 

med en komprimatorenhed. 

2.1.3 Kildesortering 
Nedgravede beholdere kan anvendes til flere fraktioner. Der er således som udgangspunkt intet principielt til 

hinder for at der etableres nedgravede beholdere til f.eks. organisk affald, hvis dette ønskes udsorteret separat. 

Såfremt et krav om udsortering af organisk affald indføres efter etablering af nedgravede beholdere i et områ-

de, kan dette dog give nogle praktiske udfordringer: 

 

• Der skal i givet fald skaffes plads til en ekstra nedgravet beholder i de sæt, der allerede er opstillet. Det 

er måske ikke i alle tilfælde muligt, selvom det bør indtænkes allerede ved etableringen. Alternativt 
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kan der anvendes andre beholderløsninger til det organiske affald, der dog både æstetisk og praktisk 

skal passe med de nedgravede beholdere. 

• Tømningsbehov for eksisterende restaffald reduceres. Det vil indebære dårligere udnyttelse af etable-

rede nedgravede beholdere – selvom tømningsfrekvensen kan øges, vil investeringen være den sam-

me. 

Ved eventuel optisk sortering af poser til henholdsvis organisk affald og restaffald i samme beholder, får dette 

dog ikke nogen konsekvenser for kapacitetsbehov eller antallet af beholdere. 

 

I kuberne til flasker/glas er der i dag mulighed for også at aflevere emballager af metal og plastik. Det samme 

vil være gældende for de nedgravede beholdere. Indføres der derfor en ny ordning for husstandsindsamling af 

emballager af glas, metal og plast, vil dette ikke have nogen konsekvenser for de nedgravede beholdere. 

2.1.4 Dimensionering og affaldstyper 
De nedgravede affaldsbeholdere skal dimensioneres, så størrelsen passer til behovet. Affaldsmængden, der 

skal kunne rummes i de nedgravede affaldsbeholdere, afhænger af: 

 

• Antallet af tilsluttede brugere 

• Ejendomstype (havebolig/etagebolig) 

• Beboersammensætningen (yngre/ældre, husstandsstørrelse) 

• Omfanget af kildesortering – herunder hvor mange fraktioner, der kan afleveres ved de nedgravede 

beholdere. 

Nødvendigt antal og volumen af de enkelte beholdere afhænger af: 

 

• Affaldsmængden for hver fraktion i det pågældende område 

• Tømningsfrekvensen 

Antallet af opstillingssteder for nedgravede beholdere i et konkret område afhænger af det serviceniveau, der 

ønskes – hvor langt skal brugerne gå fra husstanden til den nedgravede beholder.  

 

For restaffald bør der ske tømning hver uge eller hver 14. dag på faste ugedage af hensyn til ruteoptimering. Af 

hensyn til lugtgener bør der for restaffald ikke gå mere end 14 dage mellem tømninger. I sommerhusområder 

kan restaffald om vinteren, hvor kapacitetsbehovet normalt er mindre, godt indsamles hver 4. uge, idet tempe-

raturen er lavere. 

 

Dimensionering på grundlag af generel ugetømning vurderes som hensigtsmæssigt, fordi investeringen herved 

er den laveste, og at der ved efterfølgende øget kildesortering er mulighed for at ændre tømningsfrekvens til 

hver 14-dag. 14-dages tømning af en given beholderstørrelse i forhold til ugetømning kræver naturligvis dobbelt 

så mange beholdere, hvilket kræver dobbelt investering, men giver også mulighed for mindre gangafstand til 

en beholder i et boligområde. 

 

For papir/pap og flasker/glas kan tømningsfrekvensen være langt større end for restaffald. Det kan f.eks. være 

tømning fra hver 3. til hver 8. uge. Tømningsfrekvensen kan teoretisk også være større, såfremt der ikke fore-

kommer fejlsorteringer i større omfang (f.eks. vådt og fordærveligt affald i papiret). Dimensionering af størrel-

ser og antal vil afhænge af valgte gangafstande – herunder om beholderne til papir og flasker ønskes opstillet 

sammen med beholdere til restaffald. 
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Dimensionering skal foretages konkret i hvert tilfælde med udgangspunkt i bl.a. nuværende kapacitet. Dette 

gælder især sommerhusområder, hvor affaldsproduktionen generelt er mindre end helårshuse, og varierer be-

tydeligt fra sommerhus til sommerhus. 

2.1.5 Etableringsomkostninger 
Der findes en lang række fabrikater og typer af nedgravede og halvt nedgravede affaldsbeholdere. Priserne for 

disse er markedspriser, der varierer efter f.eks. fabrikat, typer, særlige ønsker til design og udstyr samt det 

antal, der indkøbes. Udover indkøbet af affaldsbeholderne, er der omkostninger til projektering og nedgravning 

samt belægninger på opstillingsstedet. 

 

Estimat over etableringsomkostningerEstimat over etableringsomkostningerEstimat over etableringsomkostningerEstimat over etableringsomkostninger    

    

Type 

 

 

 

 

Størrelse 

Halvt nedgravet 

Molok-type (rund med 

plastforing og tekstilbe-

holder) 

 

(kr. ekskl. moms) 

Halvt nedgravet 

Domino-type (firkantet 

med betonforing og 

metalbeholder) 

 

(kr. ekskl. moms) 

Helt nedgravet (firkantet 

med betonforing og 

metalbeholder) 

 

 

(kr. ekskl. moms) 

1,3 m3 14.000 - - 

3 m3 16.000 - 45.000 

4 m3 18.000 - 45.000 

5 m3 20.000 30.000 45.000 

Nedgravning og belæg-

ning 
10 - 20.000 kr. 10 - 20.000 kr. 10 - 20.000 kr. 

Samlet etableringspris, 

størrelsesorden 

(ekskl. projektering og 

udbud) 

24 - 40.000 kr. 40 - 50.000 kr. 55 - 65.000 

Gennemsnitlig størrel-

sesorden af investering 
32.000 45.000 60.000 

Årlig forrentning og Årlig forrentning og Årlig forrentning og Årlig forrentning og 

afskrivning (15 % p.a.)afskrivning (15 % p.a.)afskrivning (15 % p.a.)afskrivning (15 % p.a.)    
5.0005.0005.0005.000    7.0007.0007.0007.000    9.0009.0009.0009.000    

2.1.6 Tømningspriser 
Efterspørgslen efter nedgravede affaldsbeholdere antages primært at være afhængig af mulighederne for at 

opnå besparelser i udgifterne til affaldshåndtering samt ønsker om f.eks. bedre æstetik og arbejdsmiljø. 

 

I forhold til besparelser vil dette i særdeleshed være afhængig af udgifterne til tømning af de nedgravede af-

faldsbeholdere. Lave tømningspriser forudsætter mange tømninger i et relativt begrænset geografisk område, 

hvilket minimerer køretid pr. tømning, hvorimod få og spredte nedgravede affaldsbeholdere vil give relativt 

høje tømningspriser. I sagens natur kendes efterspørgslen ikke på forhånd. Hvis der ved beregning af tøm-

ningsgebyrer kalkuleres med de omkostningsægte enhedspriser for tømning ved få nedgravede affaldsbehol-

dere, vil gebyrerne blive høje og efterspørgslen dermed lille – hvilket formentlig er vedvarende. Omvendt vil en 

kalkulation med en forudsætning om relativt mange nedgravede affaldsbeholdere give lavere tømningsgebyrer 

og derved formentlig øge efterspørgslen, og derved øge potentialet for faktisk at opnå lave tømningspriser. 
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Der er i samarbejde med nuværende entreprenør, der tømmer kuberne, gennemført en kalkulation af tøm-

ningspriser for nedgravede beholdere til restaffald. Kalkulationen tager udgangspunkt i en situation, hvor ord-

ningen er igangsat, men med få meget spredte beholdere, der dog kan tømmes i en rute, så bilen bliver fyldt. 

Kalkulationen er således rimelig dækkende for en situation, hvor der står 10-20 nedgravede affaldsbeholdere 

med restaffald på 5m3, der skal tømmes i uge- eller 14 dages tømning. Når ordningen er yderligere udbygget, 

kan ruten tilrettelægges med mindre kørsel, hvorved prisen pr. tømning falder i forhold til den kalkulerede situ-

ation. I en tidlig opstartsituation, hvor der kun er 1-10 beholdere, kan prisen dog være højere, hvis der f.eks. kun 

skal tømmes 1-3 stk. på en tur. Det må dog formodes, at dette kun vil være i en opstartsituation. 

 

Konkret pris vil afhænge af konkret antal, størrelse og placering af affaldsbeholderne samt af konkret belig-

genhed af modtageanlæggene. Ved nedenstående estimat er der taget udgangspunkt i de aktuelle modtage-

anlæg, der benyttes af Reno Djurs I/S, og at nedgravede containere til papir og flasker kan tømmes i samme 

rute som de i forvejen udbredte kuber. Estimatet er angivet som prisniveau primo 2012. 

 

Estimat over enhedspriser for tømningEstimat over enhedspriser for tømningEstimat over enhedspriser for tømningEstimat over enhedspriser for tømning    

    

Type og volumen Estimeret pris for tømning af restaffald hos Reno Djurs på grundlag af 

kalkulation over tidsforbrug (få spredte beholdere, rutekørsel og fyldt bil, 

de aktuelle modtageanlæg). For papir/pap og flasker glas er faste enheds-

priser på grundlag af henholdsvis kontrakt og tilbud. 

(Kr. ekskl. moms) 

Restaffald 1,3 m3 250250250250****    

Restaffald 3 m3 250250250250****    

Restaffald 4 m4 222250505050****    

Restaffald 5 m3 222250505050****    

Papir 1,3 m3 100100100100    

Papir 3 m3 205205205205    

Papir 4 m3 333325252525    

Papir 5 m3 435435435435    

Glas 1,3 m3 100100100100    

Glas 3 m3 205205205205    

Glas 4 m3 325325325325    

Glas 5 m3 435435435435    

 

* For restaffald, kan der ved nogle typer beholdere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko 

for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde skal der påregnes en meromkostning på i størrelsesor-

denen 50 kr. pr. tømning til denne. 

2.1.7 Behandlingspriser 
Behandlingspriserne for restaffald er i den nuværende situation 560 kr. pr. ton ekskl. moms. Dette kan enten 

afregnes direkte ved vejning for hver enkelt tømning eller indregnes i tømningsprisen med en forudsat mæng-

de pr. volumenenhed som det er tilfældet for de nuværende forbrugsgebyrer for restaffald. Der er ca. 9 kg pr. 

100 liter beholdervolumen for restaffald i den nuværende situation. For store nedgravede beholdere sker der en 

lidt større komprimering, men i gennemsnit vil den volumenmæssige fyldningsgrad ved hver tømning muligvis 
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være mindre. Som udgangspunkt kalkuleres med 9 kg pr. 100 liter, hvilket kan opgøres konkret og justeres, når 

ordningen kører. Det vil betyde følgende behandlingstillæg for tømning af nedgravede beholdere til restaffald: 

 

 

Størrelse 

Forudsat mængde i kg á 0,56 kr. 

ekskl. moms 

Forudsat behandlingspris 

(kr. ekskl. moms) 

1,3 m3 117 66 

3 m3 270 151 

4 m3 360 202 

5 m3 450 252 

 

Afsætningspriserne for papir/pap samt flasker, glas og dåser svinger meget efter markedssituationen. Indtæg-

ter og udgifter ved afsætning indgår i grundgebyret, og vil derfor ikke have selvstændig betydning i forhold til 

typen af beholdere på den enkelte ejendom. 

2.1.8 Omkostninger til vedligehold 
For beholdere til restaffald vil det typisk være nødvendig med rengøring og tømning af perkolat mindst 1 gang 

om året. Omkostninger hertil er ca. 800-1.000 kr. pr. beholder hver gang. Herudover kan der være behov for 

udskiftning af ødelagt beklædning, maling og reparation. Ved beholdertyper med tekstilsække, gives der ofte 5 

års garanti på sækken, men i tilfælde hvor denne går i stykker, koster det i størrelsesordenen 7.000 kr. for en ny 

sæk. 

 

Omkostningerne til vedligehold, herunder rengøring og tømning af perkolat anslås at udgøre i størrelsesorde-

nen 1.000 til 2.000 kr. om året for beholdere til restaffald og glas med et gennemsnit på ca. 1.500 kr. om året 

og 500 – 1.000 kr. om året for beholdere til papir med et gennemsnit på ca. 750 kr. om året. 

2.1.9 Samlet økonomi 
Med udgangspunkt i de estimerede omkostninger til etablering og drift af nedgravede beholdere, kan den sam-

lede økonomi opgøres jf. nedenfor, idet det understreges, at de faktiske omkostninger bl.a. vil afhænge af 

valgte beholdertyper og antallet af beholdere i ordningen.  
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Restaffald 

For restaffald er vist eksempler ved henholdsvis 100 liter restaffald og 50 liter restaffald om ugen pr. husstand. 

I oversigten indgår forrentning og afskrivning samt vedligehold ved standardbeholdere. 

 

Årlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffaldÅrlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffaldÅrlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffaldÅrlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffald    

Ved henholdsvis 100 liter og 50 liter restaffald pr. husstand om ugenVed henholdsvis 100 liter og 50 liter restaffald pr. husstand om ugenVed henholdsvis 100 liter og 50 liter restaffald pr. husstand om ugenVed henholdsvis 100 liter og 50 liter restaffald pr. husstand om ugen    

Beholderstørrelse 

 

 

1,3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

4 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

5 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

I alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømning    

    
14.71614.71614.71614.716    16.92616.92616.92616.926    18.25218.25218.25218.252    19.55219.55219.55219.552    

I alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømning    

    
22.93222.93222.93222.932    27.35227.35227.35227.352    30.00430.00430.00430.004    32.60432.60432.60432.604    

Ca. antal husstande v. 14 dages 

tømning og 100 liter/husstand 
6 15 20 25 

Ca. antal husstande v. ugetøm-

ning og 100 liter/husstand 
13 30 40 50 

I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages 

tømning tømning tømning tømning og 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstand    
2.4532.4532.4532.453    1.1281.1281.1281.128    913913913913    782782782782    

I alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøm-m-m-m-

ningningningning    og 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstand    
1.7641.7641.7641.764    912912912912    750750750750    652652652652    

Ca. antal husstande v. 14 dages 

tømning og 50 liter/husstand 
12 30 40 50 

Ca. antal husstande v. ugetøm-

ning og 50 liter/husstand 
26 60 80 100 

I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages 

tømning tømning tømning tømning og 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstand    
1.2261.2261.2261.226    564564564564    457457457457    391391391391    

I alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøm-m-m-m-

ningningningning    og 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstand    
882882882882    456456456456    375375375375    326326326326    

*ekskl. eventuel anvendelse af foringssæk til 50 kr. ekskl. moms pr. tømning. 

 

Som det ses, er det en økonomisk fordel med så store beholdere som muligt, ligesom tilvejebringelse af den 

fornødne kapacitet med ugetømning frem for 14 dages tømning er billigere. Dette skyldes, at der ikke er bety-

delig forskel på investeringer, selve tømningsprisen og vedligeholdelse ved de forskellige beholderstørrelser 

samt at beholderne udnyttes mere intensivt ved ugetømning. 
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Papir og pap 

Nedenfor er vist en oversigt over de samlede årlige omkostninger ved nedgravede beholdere til papir/pap med 

henblik på at kunne sammenligne med omkostningerne ved nuværende henteordning i spande og minicontai-

nere, der tilbydes. I den forbindelse er afsætningsprisen (der er ens ved disse systemer, og ikke forudsættes at 

skulle afregnes individuelt) ikke relevant, og er ikke medtaget i opgørelsen. 

 

Årlige omkostninger Årlige omkostninger Årlige omkostninger Årlige omkostninger ved henteordning for papir/papved henteordning for papir/papved henteordning for papir/papved henteordning for papir/pap    

    

Beholderstørrelse 

 

 

1,3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

4 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

5 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

600 liters 

minicontai-

ner 

Samlede omkostninger i alt 

pr. husstand 
784 382 344 317 313 

 

De årlige omkostninger er lavest med nuværende affaldsbeholdere (minicontainere), men driftsomkostninger-

ne ligger på samme niveau som nuværende for beholdere på 3 m3 og derover. For nedgravede beholdere på 5 

m3 er de samlede årlige omkostninger på samme niveau som nuværende. 

 

Flasker, glas og dåser 

Nedenfor er vist en oversigt over de samlede årlige omkostninger ved nedgravede beholdere til flasker, glas og 

dåser med henblik på at kunne sammenligne med omkostningerne ved nuværende kubeordning. I den forbin-

delse er afsætningsprisen (der er ens ved disse systemer, og ikke forudsættes at skulle afregnes individuelt) 

ikke relevant, og er ikke medtaget i opgørelsen.  

 

Årlige omkostninger ved henteordning for flasker, glas og dåserÅrlige omkostninger ved henteordning for flasker, glas og dåserÅrlige omkostninger ved henteordning for flasker, glas og dåserÅrlige omkostninger ved henteordning for flasker, glas og dåser    

    

Beholderstørrelse 

 

 

1,3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

4 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

5 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

Kube 1,65 

m3 lokalt 

opstillet 

Kube 1,65 

m3, nuvæ-

rende ord-

ning 

Samlede omkostninger i alt 

pr. husstand 
451 209 176 131 93 40 

 

De årlige omkostninger er lavest med nuværende kuber, der generelt er placeret på offentlige lokaliteter. Det 

skyldes, at kapaciteten her udnyttes bedre, fordi der er langt flere husstande for hver kube og at kuben derfor 

udnyttes mere intensivt. Imidlertid er der noget større gangafstande end ved opstilling af beholder til fla-

sker/glas lokalt sammen med beholdere til restaffald og papir. Der er for den økonomiske sammenligning ved 

alle løsninger ovenfor forudsat en mængde på 10 liter pr. husstand om ugen. I den nuværende situation med 

opstilling af kuber uden for lokalområdet opnås denne mængde dog langt fra. Her er det aktuelle volumen ca. 

3-4 liter om ugen pr. husstand. Ved opstilling i lokalområdet med kort gangafstand vil der således forventeligt 

blive indsamlet en noget større andel af potentialet for flasker, glas og dåser. 

 

Ved opstilling af beholder til flasker/glas lokalt er de nuværende kuber også billigst. Dette skyldes, at kuberne 

er billigere både at etablere og tømme i forhold til volumen end nedgravede beholdere. Imidlertid kan der være 

arbejdsmiljømæssige og æstetiske fordele i, at der på samme opstilling anvendes samme beholdere. 
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2.1.10 Fordele og ulemper, sammenfatning 
 

FordeleFordeleFordeleFordele    UlemperUlemperUlemperUlemper    
Billig tømning ved udbygget ordning 
Ved en udbygget ordning er tømningsomkostningerne i 
forhold til den tømte affaldsmængde relativt lave for 
restaffald. 
 
Bedre intern driftsøkonomi i boligselskaber 
Ejendomsfunktionærer bruger typisk mindre tid til den 
interne affaldshåndtering. 
 
Pladsbesparelse  
Der opnås en stor affaldskapacitet på et relativt lille areal. 
 
Æstetik  
En god mulighed for at skabe en affaldsløsning, der æste-
tisk set passer ind i omgivelserne. 
 
Mulig løsning ved trange og dårlige tilkørselsveje 
Renovationsbilen er ikke nødsaget til at køre ind i områ-
der med snævre og dårlige veje. 
 
Større driftssikkerhed  
Ved sne er tømningssikkerheden højere end ved affalds-
beholdere på hjul, der oftest skal transporteres over større 
afstande. 
 
Hygiejne  
Affaldet er nedkølet af den omkringliggende jord, hvorved 
lugtgener samt udviklingen af sundhedsskadelige bakte-
rier mindskes i forhold til affaldsbeholdere, der står op i 
terrænniveau. Mindre risiko for skadedyr i beholderen. 
 
Arbejdsmiljø  
Tunge løft, træk og skub af affaldsbeholdere undgås, 
hvorved arbejdsmiljøet for såvel renovatører som ejen-
domsfunktionærer højnes. I sommerperioden vil skralde-
manden ikke blive udsat for lugt, mider, støv samt sund-
hedsskadelige bakterier. 
 
Brugervenlighed  
Børn, ældre og handicappede brugere vil, set i forhold til 
eksempelvis en 600 liters minicontainer, have lettere ved 
at komme til at benytte indkastet til en nedgravet af-
faldsbeholder. 
 
Hærværk og brand  
Typisk robuste konstruktioner, der er relativt godt sikret 
imod hærværk. Erfaringer viser, at det er vanskeligt at få 
affaldet i beholderen til at brænde, men det kan fore-
komme – herunder ved fyrværkerihærværk. 
 

Dyr etablering  
Der er tale om en relativ høj anskaffelses- og etablerings-
prispris.  
 
Dyrere tømning i opstartfase 
I opstartsfasen, hvor der er få nedgravede beholdere, er 
tømningsomkostningerne relativt høje på grund af meget 
kørsel for hver tømning. En god tømningsøkonomi forud-
sætter derfor et vist antal beholdere. 
 
Risiko for at der kun etableres få beholdere 
Hvis der vedvarende kun etableres få beholdere, vil der for 
disse være en permanent dyrere tømning. 
 
Dyrere indsamling af papir/pap og flasker/glas 
I forhold til nuværende ordning, hvor papir/pap indsamles 
i minicontainere er de samlede omkostninger ved nedgra-
vede beholdere højere, men dog på samme niveau, hvis 
der anvendes beholdere på 5 m3. For flasker, glas og då-
ser er omkostningerne ved nedgravede beholdere noget 
højere end ved den nuværende kubeindsamling. 
 
Mindre fleksibilitet 
Nedgravede beholdere er ”nagelfaste” og forbundet med 
store etableringsomkostninger. Ved f.eks. ændringer i 
affaldsproduktionen eller nye krav til kildesortering, er det 
vanskeligere at tilpasse et allerede etableret system her-
til. 
 
Krav til placering, større gangafstande 
På visse lokaliteter kan det være en ulempe, at tømnings-
princippet stiller krav om en stor løftehøjde på ca. 10 me-
ter, samt at der normalt ikke må være mere end 2-4 me-
ter fra den nedgravede affaldsbeholder til renovationsbi-
lens holdeplads. Få, større beholdere indebærer, at gang-
afstande for brugere kan blive længere. 
 
Perkolat  
Det må forventes, at der specielt ved restaffaldsbeholde-
re samles perkolat i beholderens bund. Det må derfor 
påregnes, at bunden skal suges tom for perkolat 1-2 gan-
ge årligt, afhængig af type. 
 
Mere administration  
Indførelse af systemet vil kræve ressourcer til den løben-
de vejledning af kunder, planlægning samt daglig styring 
og administration af et ”ekstra” systemelement. 
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2.1.11 Muligheder for organisering 
 

De brugere, der kan tænkes at have interesse i at benytte nedgravede beholdere er f.eks.: 

 

• Boligforeninger, boligselskaber og lign. 

• Husstande i bymiljøer 

• Sommerhusområder 

• Reno Djurs I/S på offentlige lokaliteter og på genbrugsstationer 

• Kommunerne (offentlige lokaliteter) 

• Erhverv 

Ved etablering af en ordning, er der en række forhold, der har væsentlig betydning for, hvorledes denne kan 

iværksættes ved forskellige brugere. Disse forhold er især følgende: 

 

Hvem står for og betaler for etablering: 

Er det brugerne selv, der skal indkøbe og etablere beholderne, eller er det Reno Djurs I/S. Der kan være forskel-

lige ønsker til beholdertype og størrelser, ligesom der kan være specielle ønsker til etablering af belægninger og 

afgrænsning af området, hvor beholderne opstilles. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at alle udgifter til 

projektering, indkøb og anlæg af beholderne afholdes af brugerne. Fordelen herved er, at brugerne selv kan 

vælge løsning indenfor visse praktiske rammer, og selv betaler for den kvalitet, de ønsker. Samtidig er de her-

ved ansvarlig for, at beholderne placeres hensigtsmæssigt i forhold til f.eks. ledninger i jord, ønsker til gangaf-

stande m.v., og vil også selv skulle stå for vedligeholdelsen af beholderne. Såfremt brugerne senere ønsker at 

ændre løsning, er de således også selv ansvarlige for økonomien herved. Det er da også denne løsning mange 

kommuner vælger, når nedgravede beholdere opstilles på privat grund. 

 

Det kan imidlertid muligvis være en barriere for nogle brugere, hvis de selv skal stå for at vælge løsninger og 

indkøbe og anlægge løsningerne. Dette kan afhjælpes ved at Reno Djurs I/S giver rådgivning og vejledning om 

mulighederne og bistår boligselskaberne med såvel dimensionering som med indkøbet og placering m.v.. 

 

En anden mulighed kunne endvidere være, at Reno Djurs I/S tilbyder standardløsninger, som er finansieret på 

samme måde som de almindelige spande og minicontainere til restaffald – det vil sige forrentes og afskrives 

via de årlige gebyrer til Reno Djurs I/S. En sådan løsning vil dog kræve, at der indgås en bindende aftale med 

boligselskabet (grundejeren), der forpligter denne til at benytte den valgte løsning i en nærmere defineret år-

række eller alternativt at udtræden af ordningen kun kan ske mod betaling af den nedskrevne værdi af behol-

derne. Årsagen hertil er den relativt høje investeringspris samt at beholderen etableres ”nagelfast”, og ikke 

bare kan tilbagetages af Reno Djurs I/S og tilbydes andre brugere, såfremt boligforeningen skulle ønske at 

ændre løsning efter etableringen af de nedgravede beholdere. Ved en sådan ”udlejningsmodel” kan Reno Djurs 

I/S hensigtsmæssigt også forestå vedligeholdelsen indenfor visse rammer. 

 

For så vidt angår beholdere til papir/pap og flasker/glas betaler husstande i dag for indsamlingen over grund-

gebyret. Det kan derfor overvejes, om Reno Djurs I/S skal bidrage til etablering af nedgravede beholdere i et 

omfang, der står i rimeligt forhold til det grundgebyr husstandene betaler. I denne overvejelse skal omkostnin-

gerne til den løbende drift også inddrages. 

 

Hvordan afregnes tømning og øvrig drift: 

For restaffald kan der ske afregning for hver tømning, der dækker tømningsomkostningerne og behandlings-

omkostningerne for affaldet. Vægten kan enten opgøres som en fast vægt pr. volumenenhed eller ved konkret 
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vejning og registrering. Omkostninger til en årlig perkolattømning kan eventuelt indregnes i et årligt gebyr for 

beholderne. 

 

Ved en finansieret totalløsning, kan der hensigtsmæssigt indregnes omkostninger til såvel forrentning og af-

skrivning samt tømning og vedligeholdelse indenfor visse rammer. 

 

For papir/pap og flasker/glas vil det være nærliggende og mest hensigtsmæssigt at Reno Djurs I/S afholder 

tømnings- og behandlingsomkostningerne via grundgebyret som nu. Vedligeholdelsesomkostninger til udstyr, 

der ejes af grundejerne, bør påhvile grundejeren. 

 

En eller flere grundejere om beholdere i et konkret område: 

Omfatter beholderne i et konkret område, hvor de konkrete omkostninger skal afholdes af brugerne, alene én 

grundejer, eller skal beholderne deles af flere ejendomme med flere grundejere. Dette har betydning for, hvor-

ledes der kan faktureres forbrugsgebyr for restaffald. Ved deling mellem flere ejendomme skal Reno Djurs I/S 

sende faktura med en fast på forhånd fastlagt fordeling, hvilket kan være administrativt uhensigtsmæssigt 

eller faktura skal sendes til én af grundejerne eller et fælles affaldslaug, der fordeler omkostningerne. Ved flere 

ejendomme kan det være nødvendigt at tinglyse deklarationer om omkostningsfordeling for fælles beholdere 

på de enkelte ejendomme. 

 

Individuel ordning eller kollektiv ordning: 

Ved en individuel ordning afregnes driftsomkostningerne ved konkrete beholdere til de grundejere, der benytter 

disse. Ved flere grundejere om fælles beholdere kan der alternativt etableres en kollektiv ordning, hvor Reno 

Djurs I/S etablerer beholderne og afholder alle omkostninger, der herefter finansieres med et fast forbrugsge-

byr pr. boligenhed for at være tilsluttet den kollektive ordning. Dette vil indebære, at Reno Djurs I/S sammen 

med kommunerne planlægger et sådan kollektivt system, og at der meddeles brugerne tilslutningspligt hertil. 

Her vil tinglysning ikke være nødvendig, idet tilslutnings- og betalingspligt kan fastlægges detaljeret i regula-

tiv. Ved f.eks. sommerhuse kunne denne model være en løsning, idet f.eks. grundejerforeninger her ikke hen-

sigtsmæssigt kan forpligtes til at stå for indkøb af beholdere eller fordeling af konkrete driftsudgifter, Imidler-

tid bør en sådan løsning forudsætte et udtalt ønske og kræve en høj grad af enighed blandt de omfattede bru-

gere.  Ved en kollektiv ordning skal der sondres mellem de omfattede brugergrupper – f.eks. sommerhuse og 

husstande, der ikke har den samme gennemsnitlige affaldsproduktion. 

 

Ved kollektive ordninger med beholdere opstillet på offentlige lokaliteter kan der være risiko for at ”freeriders”, 

der ikke betaler til ordningen, alligevel benytter beholderne.  

 

Husstande fælles med erhverv: 

Erhverv må ikke benytte beholdere til genanvendeligt affald, og opkrævning af renovationsgebyrer for erhverv 

skal ske til den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, og ikke til grundejeren i henhold til den nuvæ-

rende lovgivning, der blev indført i 2010. Det indebærer, at det vil være særdeles vanskeligt at lade private hus-

stande dele beholdere til restaffald med virksomheder med mindre der etableres en kollektiv ordning med fast 

renovationsgebyr og tilslutningspligt jf. ovenfor. Her kan det samtidig være en udfordring at fastsætte den 

konkrete omkostningsbelastning fra virksomheder og dermed det omkostningsægte renovationsgebyr. En 

anden praktisk udfordring i forhold til opkrævning består i løbende at modtage information om ændringer i 

virksomhedernes P-numre og ejerforhold. 
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2.2 Forslag til ordning 
 

Det foreslås, at ordningen iværksættes som et tilbud til interesserede brugere med udgangspunkt i en simpel 

model med begrænset administration og usikkerhed. Efter en indkøringsperiode med denne model, hvor der er 

indhentet erfaringer med ordningen, kan det overvejes at udvide og justere ordningen, hvis der er interesse for 

det blandt brugerne.  

 

Det indebærer bl.a., at der ikke som udgangspunkt etableres kollektive ordninger etableret og finansieret af 

Reno Djurs I/S med fast forbrugsgebyr pr. boligenhed, men alene individuelle ordninger til enkelte grundejere, 

der selv forestår fordeling af omkostninger og forbrugsgebyrer. Ordningen tilbydes som udgangspunkt ikke, 

hvor husstande og erhverv skal dele beholdere. 

 

Alle priser i forslaget er ekskl. moms. 

 

Rammerne for ordningen foreslås således: 

 

1. Ejendomme, der ønsker at benytte nedgravede beholdere, skal henvende sig til Reno Djurs I/S, der 

kan give råd og vejledning om dimensionering, valg af beholdere m.v.. Reno Djurs I/S udarbejder in-

formationsmateriale med nærmere krav til beholdere, placering og dimensionering m.v.. 

2. Den enkelte ejendom skal have tilladelse af kommunen forinden der etableres nedgravede beholdere. 

Tilladelsen skal omfatte stillingtagen til den fornødne affaldskapacitet (i samråd med Reno Djurs 

I/S), eventuel lukning af skakter, beboerhøring og placering af beholderne. For eksisterende etage-

byggeri, hvori der allerede er indrettet affaldsskakter, kan der jf. Bygningsreglementet BR10 kap (8.7, 

stk. 6), såfremt visse forhold er til stede, gives tilladelse til at nedlukke skakterne. Ifølge samme be-

stemmelser i Bygningsreglementet skal der i forbindelse med opførelse af etagebyggeri med 3 etager 

og derover over terræn, indrettes affaldsskakt for hver opgang – her kan der således ikke anvendes 

nedgravede beholdere. Bag disse krav om affaldsskakter ligger brugerhensynet, herunder specielt 

hensynet til ældre og handicappede. 

3. Såfremt de nedgravede affaldsbeholdere ønskes placeret tæt på bygninger eller lignende, bør place-

ringen først vurderes af brandmyndigheden. Dette med henblik på en vurdering af risikoen for brand-

spredning. 

4. Reno Djurs I/S skal godkende de valgte beholdere og placeringen heraf, så det sikres at kapaciteten 

passer til behovet, at adgangs- og tilkørselsforhold er tilfredsstillende, og at disse kan tømmes af re-

novationsbilerne i ordningen. 

5. Som udgangspunkt skal beholdere etableres på privat grund. I særlige tilfælde kan der med kommu-

nens tilladelse etableres beholdere på offentligt areal. 

6. Reno Djurs I/S kan med kommunens tilladelse etablere offentlige beholdere på offentlige lokaliteter. 

7. Reno Djurs I/S udarbejder tillæg til regulativ, der angiver krav til ansøgning, godkendelse, placering, 

dimensionering, vedligeholdelse og renholdelse, tilslutningspligt og betalingspligt samt henvisning til 

ydelsesbeskrivelsen for ordningen i øvrigt. Regulativet godkendes af kommunerne. 

8. Reno Djurs I/S forestår tømning af beholderne m.v. samt opkrævning af gebyrer i ordningen. 

9. Der betales fortsat grundgebyrer af de omfattede brugere. 
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2.2.1 Beholdere til restaffald 
 

Grundejer afholder alle omkostninger til indkøb og etablering af de nedgravede beholdere inkl. planlægning, 

arkitektrådgivning m.v.. Når beholderne er etableret og godkendt, tømmes disse af Reno Djurs I/S mod beta-

ling af forbrugsgebyr for tømning/behandling.  For restaffald skal beholderne tilmeldes fast tømning hver uge 

eller hver 14. dag. Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedspri-

sen for hver tømning. I 2012 og 2013 er tømnings- og behandlingsgebyret følgende: 
 

TømningsTømningsTømningsTømnings----    og behandlingsgog behandlingsgog behandlingsgog behandlingsgebyr for nedgravede beholdere til restaffaldebyr for nedgravede beholdere til restaffaldebyr for nedgravede beholdere til restaffaldebyr for nedgravede beholdere til restaffald1111    

    

Beholderstørrelse 

 

Omkostningselement 

1,3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

4 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

5 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

Tømnings- og behandlings-

pris (kr./tømning) 

316 401 452 502 

Tømnings- og behandlings-

pris pris v. 26/år 
8.216 10.426 11.752 13.052 

Tømnings- og behandlings-

pris v. 52/år 
16.432 20.852 23.504 26.104 

 
For restaffald, kan der ved nogle typer beholdere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko 
for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der 
tillægges ovennævnte gebyrer. 
 
For ekstratømninger (udover planlagte uge- eller 14 dagestømninger) af nedgravede beholdere til restaffald, 
der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris på 610 kr. i timen og behand-
lingsudgiften ved ekstratømninger beregnes på grundlag af beholdervolumen med en forudsætning af 9 kg pr. 
100 liter beholdervolumen med et behandlingsgebyr på 560 kr. pr. ton ekskl. moms. 
 
Gebyrerne opkræves af Reno Djurs I/S hos grundejeren en eller to gange om året. 
 
Såfremt flere ejendomme er fælles om nedgravede beholdere til restaffald, vil tilslutnings- og betalingsforplig-
telsen fremgå af tilladelsen til etablering af de nedgravede beholdere fra kommunen i forening med regulati-
vet. Det kan f.eks. være tilfældet for en ejendom med ejerlejligheder med hvert sit ejendomsnummer eller for 
sommerhuse, der deler en fælles beholder. Reno Djurs I/S sender som udgangspunk gebyropkrævning for de 
omfattede beholdere til restaffald til én af grundejerne eller en fælles valgt administrator/ejerforening eller et 
affaldslaug, der fordeler gebyret mellem de omfattede ejendomme. Reno Djurs I/S kan ligeledes fordele geby-
ret ligeligt på alle de tilsluttede ejendomme og opkræve dette hos hver ejer. Reno Djurs I/S vurderer i hvert 
tilfælde, hvor der ønskes fælles beholdere, om den valgte fordelingsform og betaler(e) af gebyret skal tinglyses 
ved deklaration på hver ejendom. 
 
Tømning af perkolat og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejer. Det er herunder grundejers ansvar, at 
beholderne altid er i funktionsduelig, sikker og hygiejnisk stand for såvel brugere som tømningspersonale. 
 
Grundejer sørger for renholdelse omkring beholderne. 
 

                                                 
1
 Grundejer afholder selv omkostninger til etablering af beholderne samt øvrig drift og vedligehold af beholderne 
(f.eks. perkolattømning) 
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Samlet løsning for restaffald med finansiering af standardbeholder: 
 
Som et supplement til ovenstående forslag vedrørende egenfinanisering af restaffaldsbeholdere, kan der efter 
en periode afhængig af en eventuel interesse herfor etableres en løsning, hvor Reno Djurs I/S indgår i etable-
ring og vedligehold med samlede løsninger og –priser. Denne løsning vil dog først blive tilbudt, når der er ind-
hentet flere erfaringer med ordningen og en eventuel interesse kendes. 
 
Udgangspunktet for sådanne løsninger kan være således: 

Grundejer afholder som udgangspunkt alle omkostninger til planlægning, evt. arkitektrådgivning m.v.. Reno 

Djurs I/S afholder udgifter til indkøb og etablering af standardbeholdere samt en standardbelægning omkring 

disse. Når beholderne er etableret tømmes disse af Reno Djurs I/S.  For restaffald skal beholderne tilmeldes 

fast tømning hver uge eller hver 14. dag. Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal 

tømninger og enhedsprisen for hver tømning. I 2012 og 2013 er tømnings- og behandlingsgebyret følgende: 

 

Forbrugsgebyr for restaffald ved samlet løsningForbrugsgebyr for restaffald ved samlet løsningForbrugsgebyr for restaffald ved samlet løsningForbrugsgebyr for restaffald ved samlet løsning    

    

Beholderstørrelse 

 

Tømningshyppighed 

1,3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

4 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

5 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

I alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømning    

    
14.71614.71614.71614.716    16.92616.92616.92616.926    18.25218.25218.25218.252    19.55219.55219.55219.552    

I alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømning    

    
22.93222.93222.93222.932    27.35227.35227.35227.352    30.00430.00430.00430.004    32.60432.60432.60432.604    

 

For restaffald, kan der ved nogle typer beholdere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko 

for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der 

tillægges ovennævnte gebyrer. 

 
Ovenstående priser omfatter en standardbeholder (rund type med tekstilsæk som Molok) indkøbt, leveret og 
etableret af Reno Djurs I/S samt tømning hver 14. dag eller hver uge. Endvidere omfatter prisen op til en årlig 
tømning af perkolat samt vedligehold af beklædning på beholderne. Grundejer sørger for renholdelse omkring 
beholderne. Anvendelse af firkantet type med betonbund og metalindsats (som Domino-type) kan vælges mod 
et tillæg til ovenstående årlige gebyrer på 2.000 kr. 

 

Denne løsning forudsætter, at der kan indgås en juridisk bindende aftale med grundejeren, der forpligter ejen-

dommen til at benytte den valgte løsning i mindst 10 år. Udtræden af ordningen kun kan ske mod betaling af 

den nedskrevne værdi af beholderne. Årsagen hertil er den relativt høje investeringspris samt at beholderen 

etableres ”nagelfast”, og ikke bare kan tilbagetages af Reno Djurs I/S og tilbydes andre brugere, såfremt 

grundejer skulle ønske at ændre løsning efter etableringen af de nedgravede beholdere. Denne aftale i form af 

tilslutnings- og betalingsforpligtelse til den valgte løsning vil fremgå af tilladelsen til etablering af de nedgra-

vede beholdere fra kommunen i forening med regulativet. Reno Djurs I/S vurderer i hvert tilfælde, hvor der 

ønskes denne løsning, om aftalen skal tinglyses ved deklaration på ejendommen. 

 

For ekstratømninger (udover planlagte uge- eller 14 dagestømninger) af nedgravede beholdere til restaffald, 

der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris på 610 kr. i timen og behand-

lingsudgiften ved ekstratømninger beregnes på grundlag af beholdervolumen med en forudsætning af 9 kg pr. 

100 liter beholdervolumen med et behandlingsgebyr på 560 kr. pr. ton ekskl. moms. 
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Gebyrerne opkræves af Reno Djurs I/S hos grundejeren en eller to gange om året. 
 
Gebyret kan ved flere ejendomme med flere grundejere opkræves på samme måde som ved egenfinansiering 
beskrevet ovenfor. Reno Djurs I/S vurderer i hvert tilfælde, hvor der ønskes fælles beholdere, om den valgte 
fordelingsform og betaler(e) af gebyret samt aftale om pligt til forbliven i ordningen i mindst 10 år skal tingly-
ses ved deklaration på hver ejendom. 

2.2.2 Beholdere til papir/pap og flasker, glas og dåser 
 

Grundejer afholder som udgangspunkt alle omkostninger til indkøb og etablering af de nedgravede beholdere 

inkl. planlægning, arkitektrådgivning m.v.. Når beholderne er etableret og godkendt tømmes disse af Reno 

Djurs I/S med en fast tømningsfrekvens efter behov. 
 
I forbindelse med etablering, der er godkendt af kommunen og Reno Djurs I/S, yder Reno Djurs I/S et etable-
ringstilskud, når beholderne er leveret og etableret og klar til brug. Forudsætningen herfor er normalt, at behol-
derne er mindst 3 m3, og at hver beholder mindst benyttes af 25 husstande samt at løsningen etableres i 
sammenhæng med nedgravede beholdere til restaffald.  Før udbetaling af etableringstilskuddet skal der med-
sendes dokumentation for købet af beholderne. Etableringstilskuddet (der udbetales én gang pr. beholder) 
udgør i 2012 og 2013: 
 

• 15.000 kr. pr beholder på mindst 3 m3 til papir og pap. 

• 5.000 kr. pr. beholder på mindst 3 m3 til flasker, glas og dåser. 

Udgifter til tømning og behandling afholdes af Reno Djurs I/S. 

 
Tømning af eventuel perkolat og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejer. Det er herunder grundejers 
ansvar, at beholderne altid er i funktionsduelig og sikker stand for såvel brugere som tømningspersonale. 
 
Grundejer sørger for renholdelse omkring beholderne. 

2.2.3 Tidsplan 
I nedenstående er forslag til tidsplan for ordningens iværksættelse.  

 

Tidsplan for iværksættelse af Tidsplan for iværksættelse af Tidsplan for iværksættelse af Tidsplan for iværksættelse af ordningordningordningordning    
 

Marts 2012 Bestyrelsen for Reno Djurs I/S træffer beslutning, om ordning for nedgravede af-

faldsbeholdere skal realiseres. 

Forår/sommer 2012 

 

Tilpasning af regulativer og godkendelse af ordningen samt gebyrer i kommunerne 

Efterår 2012 

 

Udsendelse af informationsmateriale til boligforeninger. 

Efterår 2012 og frem 

  

Iværksættelse, indkøring og udvikling af ordning 
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3 Generel beskrivelse 

Nedgravede affaldsbeholdere kan med fordel etableres ved større boligbyggerier, hvor der er behov for en stor 

fælles affaldskapacitet, eller i by- og sommerhusområder, hvor der er dårlige eller trange og snævre adgangs- 

og tilkørselsforhold.  

 

Lokaliteter, hvor det er svært at tilvejebringe gode og ordnede adgangsforhold, der tilgodeser brugerne og sam-

tidig sikrer renovatøren et godt og sikkert arbejdsmiljø, kan ligeledes med fordel anvende nedgravede affalds-

beholdere.  Af hensynet til bl.a. æstetik og optimal logistik vil det ofte være ønskeligt at have mulighed for at 

etablere nedgravede affaldsbeholdere, der kan have et stort underjordisk volumen.  

 

Nedgravede affaldsbeholdere er defineret ved, at beholderen er gravet ned under terrænniveau, mens et min-

dre indkast er synligt over jorden. Opsamlingskammeret er således underjordisk, hvorved der optages en mini-

mal kvadratmeterplads til affaldsløsningen. Der skelnes mellem halvt og fuldt nedgravede beholdere, alt af-

hængig af, hvor stor en del af kapaciteten der er synlig over jorden.  

 

Affaldssystemet består således i at placere en beholder af f.eks. tekstil eller stål i et underjordisk fundament. 

Affaldet opbevares under jorden og kan tømmes på forskellig vis, men altid ud fra samme grundprincip, nemlig 

ved at løfte den underliggende beholder op af jorden ved hjælp af en renovationsbil påmonteret en kran. Bun-

den af beholderen åbnes op, og affaldet tømmes ud i renovationsbilen, der kan være en åben ladvogn eller en 

vogn med en komprimatorenhed. 

 

Nærværende beskrivelse tager ikke stilling til, om den ene eller anden type af nedgravede affaldsbeholder er at 

foretrække, ligesom der heller ikke tages stilling, til om den ene producent/system er at foretrække frem for 

den anden. 

3.1 Fordele og ulemper ved nedgravede affaldsbeholdere 
 

Fordelen ved nedgravede beholdere i forhold til eksempelvis en minicontainer på 600 liter, der er den største 

affaldsbeholder, Reno Djurs I/S kan tilbyde i renovationsordningen, er, at de trods et stort volumen ikke opta-

ger megen kvadratmeterplads. Systemet er et lukket system, så hverken brugere, renovatører eller ejendoms-

funktionærer kommer i direkte kontakt med affaldet.   

 

Såvel renovatører som ejendomsfunktionærer skånes helt for tunge løft, træk og skub. Nedgravede affaldsbe-

holdere reducerer desuden lugtgener og risiko for skadedyr, ligesom risikoen for ildspåsættelse minimeres.  

 

En af ulemperne er, at tømningsprincippet stiller krav til en stor løftehøjde, samt en max. afstand fra renova-

tionsbilens holdeplads til den nedgravede beholder.  

 

Anskaffelsesprisen inkl. etablering for en halvt nedgravet affaldsbeholder er stor og ligger i størrelsesordenen 

25-50.000 kr. ekskl. moms pr. beholder. Prisen afhænger af beholdertype samt bl.a. af fysiske forhold over og 

under jorden samt den valgte belægningstype omkring beholderen. 

 

Anskaffelsesprisen inkl. etablering for en helt nedgravet affaldsbeholder er noget større og vil typisk ligge i 

området 55-65.000 kr. ekskl. moms pr. beholder. Prisen er igen afhængig af beholdertype og de fysiske forhold 

over og under jorden samt den valgte belægningstype omkring beholderen. 
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I forhold til almindelige kuber til papir/pap og flasker/glas, der anvendes af Reno Djurs I/S i dag, er der en bety-

delig prisforskel i etableringen af samme volumen især ved de mindre størrelser af nedgravede beholdere. 

F.eks. koster det i størrelsesordenen 25.000 kr. at etablere en nedgravet beholder på 1,3 m3, hvorimod en kube 

på 1,5-2,0 m3 kan opstilles for i størrelsesordenen 5-10.000 kr. afhængig af type og belægning på opstillings-

stedet.  

 

Generelt taler de relativt høje etableringsomkostninger og lille indbyrdes prisforskel på etablering og tømning 

af forskellige størrelser af nedgravede beholdere for, at der anvendes de største beholdere fra 3-5 m3. Andre 

hensyn kan dog betyde, at mindre beholdere kan være relevante. 

 

Udover omkostninger til etablering og tømning må der endvidere regnes med, at beholdere til restaffald og 

glas/flasker fra tid til anden skal have tømt bunden for perkolat - formentlig 1-2 gange årligt. 

3.2 Halvt nedgravede affaldsbeholdere 
 

En halvt nedgravet affaldsbeholder er defineret ved, at knap halvdelen af beholderen er synlig over jordens 

overflade - alt afhængig af beholderens størrelse, mens resten af beholderen er gravet ned under jorden. Be-

holderen kan fås fra 0,3 – 5 m3. 

 

Beholderen består dels af en yderramme, en indvendig sæk i tekstil eller en opsamlingsbeholder i stål eller plast 

samt et topstykke, der fungerer som låg, hvorpå indkastet er placeret. 

 

Yderrammen kan have varierende udformning og beklædning som f.eks. galvaniseret jern, trykimprægneret 

eller malet træ. Indkastet kan tilpasses den aktuelle affaldsfraktion og vil derfor variere i størrelse og udform-

ning. 

 

Beholderne er relativt dyre at etablere. Anskaffelsesprisen for en halvt nedgravet affaldsbeholder inkl. etable-

ring vil typisk ligge i området 25-35.000 kr. ekskl. moms pr. beholder. 

3.3 Helt nedgravede affaldsbeholdere 
 

En helt nedgravet affaldsbeholder er defineret ved, at hele beholderen er gravet ned under terrænniveau, mens 

kun et mindre indkast er synligt over terræn. Hele beholderens opsamlingskammer er således underjordisk, 

hvorved der også her optages en minimal kvadratmeterplads til affaldsløsningen. Indkastet varierer i størrelse 

og udseende og udformes til såvel restaffald som papir/pap og glas/flasker.  

 

Beholderen består af en yderramme, en indvendig opsamlingsbeholder i stål eller plast samt et topstykke, 

hvorpå indkastet er placeret. Den største forskel i forhold til den halvt nedgravede beholder ligger i størrelsen af 

indkastet, hvor de halvt nedgravede beholdere fylder væsentligt mere. Beholderen kan fås fra 0,3 – 5 m3 og 

kapaciteten adskiller sig derved ikke fra de halvt nedgravede beholdere. 

 

Beholderne er ligesom halvt nedgravede beholdere relativt dyre at etablere. Anskaffelsesprisen for en helt ned-

gravet affaldsbeholder vil inkl. etablering typisk ligge i området 60-75.000 kr. ekskl. moms pr. beholder.  
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3.4 Tømningsmetode 
 

De nedgravede beholdere skal tømmes ved hjælp af en renovationsbil med kran, der løfter den indvendige sæk 

eller beholder op og tømmer indholdet over i en åben ladvogn eller en komprimatorvogn gennem beholderens 

bund. Normalt vil det ikke tage meget mere end 2-3 minutter at tømme en nedgravet affaldsbeholder. 

 

For at sikre at renovationsbilens kran kan løfte beholderens vægt, bør afstanden fra bilen til beholderen nor-

malt ikke være mere end 2-4 meter. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det også en fordel, hvis afstanden imel-

lem bilen og beholderne minimeres, således at der ikke er mulighed for gående og cyklister at passere imellem 

beholderen og bilen. 

 

Der skal endvidere være en fri passage på ca. 1 meter omkring den enkelte beholder af hensyn til betjening. 

 

Den nedgravede type affaldsbeholder, der vælges, skal til en hver tid kunne tømmes af det tømningsmateriel 

Reno Djurs I/S´ entreprenør anvender. 

3.5 Krav til placeringen 
 

Hensyn til brugerne: 

Nedgravede affaldsbeholdere bør placeres ud fra funktionelle betingelser som kort afstand samt en fri og ube-

sværet adgang for brugerne, og allerhelst et sted, hvor brugerne i forvejen dagligt passerer forbi.  

 

Det skal være nemt for brugerne at komme af med affaldet, hvilket bl.a. skal ske ved konkret at belyse tilgæn-

geligheden også for børn, ældre og handicappede.   

 

• Beholderne skal placeres ud fra funktionelle betingelser som korte afstande samt fri og ubesværet ad-

gang – også for børn og hansicappede.  

• Beholderne kan med fordel placeres steder, hvor brugerne i forvejen dagligt passerer forbi.  

• For at skabe tryghed for brugerne bør beholderne placeres på lyse og åbne omgivelser. 

 

Herudover skal der ved placeringen tages hensyn til minimering af støjgener og æstetik. 

 

Hensyn til entreprenør: 

Ved etableringen, gældende for såvel halvt som helt nedgravede beholdere, skal der tages hensyn til løftehøjde 

under tømningen, der sker med kran. Renovationsbilen skal endvidere kunne køre til og holde i umiddelbar 

nærhed af de nedgravede beholdere.  

 

Ifølge Nord- og Syddjurs kommuners Regulativ for dagrenovation stilles der følgende krav til tilkørselsvejen, 

der er vejen fra offentlig vej til renovationsbilens holdeplads: 

 

• Tilkørselsvejen skal være befæstet med mindst stabilt grus, og sne skal være ryddet før afhentning. 

• Tilkørselsvejen skal være mindst 2,9 meter bred, og frihøjde under grene og lignende hindringer skal 

være mindst 4,0 meter. 

• Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være en rimelig vendemulighed for renova-

tionsbilen. 

 



 

Nedgravede affaldsbeholdere, forslag |||| Generel beskrivelse    21

Foruden regulativkravene skal følgende krav være opfyldt:   

 

• Afstanden fra renovationsbilens holdested til de nedgravede beholdere bør normalt ikke være mere 

end 2-4 meter. Der bør af sikkerhedsmæssige hensyn ikke være fortov, gang- eller cykelstier imellem 

beholderen og renovationsbilen. 

• Der skal normalt være en frihøjde på ca.10 meter over de nedgravede beholdere. Kravet om frihøjde kan 

være mindre for halvt nedgravede beholdere, idet ca. halvdelen af beholderen allerede befinder sig over 

terrænniveau. Bedst er det dog, hvis frihøjden er uendelig. 

• Der må ikke være beplantning, bygninger eller lignende hindringer hen over den nedgravede beholder, 

der kan forhindre tømning. 

• Der skal af hensynet til betjening være en fri adgang og passage på ca. 1 meter mellem renovationsbi-

len og de nedgravede beholdere.   

 

Andre hensyn: 

• Undergrunden, hvor beholderen skal graves ned, skal helst være fri for kabler og rør. 

• Der skal om muligt vælges en placering og ske en sådan indretning, at øget kildesortering i f.eks. orga-

nisk affald, er muligt – altså at der indtænkes mulighed for etablering af en (eller flere) nedgravede 

beholdere ved opstillingerne. 

 

3.6 Placering af nedgravede beholdere i offentligt areal 
 

Normalt vil det ikke være hensigtsmæssigt at placere nedgravede beholdere i offentligt areal, da det ofte vil 

være forbundet med store anlægsomkostninger på grund af diverse ledningers tilstedeværelse i det offentlige 

vejareal samt at der herved beslaglægges offentlige arealer og f.eks. P-pladser. Nedgravede affaldsbeholdere 

bør derfor generelt være på den enkelte grundejers egen matrikel. Der kan dog være situationer, hvor det kan 

være nødvendigt og hensigtsmæssigt, at nedgravede beholdere etableres på offentligt areal. 

 

Reno Djurs I/S kan selv have en interesse i at etablere nedgravede affaldsbeholdere i offentligt areal på visse af 

de lokaliteter, hvor der i dag allerede er opstillet genbrugskuber til glas/flasker og papir/pap. Her tænkes der 

f.eks. på rundkørslen i Femmøller og ved enkelte sommerhusområder i nord- og syddjurs kommuner.   

 

Tilladelse til at etablere nedgravede affaldsbeholdere i offentligt areal skal altid først søges hos kommunen, 

der er vejmyndighed. Her skal der udover ledninger og kabler i jord tages hensyn til æstetiske forhold, trafiksik-

kerhed, eventuel nedlæggelse af P-pladser m.v.. Samtidig kan der være arkæologiske interesser på visse lokali-

teter. 
  



 

Nedgravede affaldsbeholdere, forslag |||| Dimensionering af nedgravede beholdere    22

4 Dimensionering af nedgravede beholdere 

De nedgravede affaldsbeholdere skal dimensioneres, så størrelsen passer til behovet. Affaldsmængden, der 

skal kunne rummes i de nedgravede affaldsbeholdere, afhænger af: 

 

• Antallet af tilsluttede brugere 

• Ejendomstype (havebolig/etagebolig) 

• Beboersammensætningen (yngre/ældre, husstandsstørrelse) 

• Omfanget af kildesortering – herunder hvor mange fraktioner, der kan afleveres ved de nedgravede 

beholdere. 

Nødvendigt antal og volumen af de enkelte beholdere afhænger af: 

 

• Affaldsmængden for hver fraktion i det pågældende område 

• Tømningsfrekvensen 

Antallet af opstillingssteder for nedgravede beholdere i et konkret område afhænger af det serviceniveau, der 

ønskes – hvor langt skal brugerne gå fra husstanden til den nedgravede beholder.  

 

Tømningsfrekvenser kan være varierende, enten efter behov eller med fast tømningsfrekvens. Tømning efter 

behov kræver automatisk fyldningsmelder samt tilhørende ruteoptimeringsprogram, idet der ellers vil blive for 

meget kørsel for hver tømning af beholderne – selvom der er fyldningsmelder, kan det være nødvendigt at 

tømme beholderne inden de er helt fyldte. Tømning med fast frekvens giver bedre ruteplanlægning (mindre 

kørsel pr. tømning), men kan også betyde at beholderne ikke er helt fyldte ved tømning.  

 

For restaffald kan der f.eks. ske tømning hver uge eller hver 14. dag. Af hensyn til lugtgener, bør der dog ikke gå 

mere end 14 dage. For dimensionering bør der regnes med ugetømning eller 14-dagestømning. 14-dages tøm-

ning af en given beholderstørrelse kræver naturligvis dobbelt så mange beholdere, hvilket kræver dobbelt inve-

stering, men giver også mulighed for mindre gangafstand til en beholder i et boligområde. Dimensionering på 

grundlag af generel ugetømning vurderes som hensigtsmæssigt, men der skal foretages en konkret vurdering 

og dimensionering i hvert tilfælde. 

 

Med hensyn til sommerhuse er der i dag 5 forskellige tømningsfrekvenser og 5 forskellige beholderstørrelser, 

som hvert sommerhus individuelt kan vælge mellem. Baggrunden, for at sommerhuse kan vælge mellem disse 

mange forskellige kapaciteter, er, at der kan være vidt forskellig benyttelse af det enkelte sommerhus og der-

med affaldsproduktionen – både ved spidsbelastninger og over året. Dermed kan dimensionering af fælles 

nedgravede containere også være vanskeligere at vurdere generelt. Her må der i den konkrete situation bl.a. 

vurderes, hvilken kapacitet den nedgravede container erstatter, idet der under alle omstændigheder kan ske 

ændringer i benyttelsen af de tilsluttede sommerhuse, hvorved kapacitetsbehovet også kan ændres løbende. 

Muligheden for at ikke tilsluttede, benytter en fælles løsning, skal også inddrages i vurderingen. Restaffald i 

sommerhusområder kan om vinteren, hvor kapacitetsbehovet normalt er mindre, godt indsamles hver 4. uge, 

idet temperaturen er lavere (minimering af lugtgener). 

 

For papir/pap og flasker/glas kan tømningsfrekvensen være langt større end for restaffald. Det kan f.eks. være 

tømning fra hver 3. til hver 8. uge. Tømningsfrekvensen kan teoretisk også være større, såfremt der ikke fore-

kommer fejlsorteringer i større omfang (f.eks. vådt og fordærveligt affald i papiret). Dimensionering af størrel-
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ser og antal vil afhænge af valgte gangafstande – herunder om beholderne til papir og flasker ønskes opstillet 

sammen med beholdere til restaffald. 

 

I de områder, hvor der i dag er opstillet kuber til papir/pap og glas/flasker, tømmes kuberne efter behov. 

 

Nedenfor er der angivet dimensioneringsgrundlag for husstande ud fra nuværende sortering i tre fraktioner 

(papir/pap, flasker/glas og restaffald). Ved kildesortering i flere fraktioner, ændres dette. 

4.1 Kildesortering 
 

Nedgravede beholdere kan anvendes til flere fraktioner. Der er således som udgangspunkt intet principielt til 

hinder for at der etableres nedgravede beholdere til f.eks. organisk affald, hvis dette ønskes udsorteret separat. 

Såfremt et krav om udsortering af organisk affald indføres efter etablering af nedgravede beholdere i et områ-

de, kan dette dog give nogle praktiske udfordringer: 

 

• Der skal i givet fald skaffes plads til en ekstra nedgravet beholder i de sæt, der allerede er opstillet. Det 

er måske ikke i alle tilfælde muligt, selvom det bør indtænkes allerede ved etableringen. Alternativt 

kan der anvendes andre beholderløsninger til det organiske affald, der dog både æstetisk og praktisk 

skal passe med de nedgravede beholdere. 

• Tømningsbehov for eksisterende restaffald reduceres. Det vil indebære dårligere udnyttelse af etable-

rede nedgravede beholdere – selvom tømningsfrekvensen kan øges, vil investeringen være den sam-

me. 

Muligheden af, at der eventuelt indføres øget kildesortering taler for, at der – hvor det er muligt - som ud-

gangspunkt dimensioneres for tømning af restaffald hver uge. Herved er der mulighed for at øge tømningsfre-

kvensen op til hver 14. dag, hvis tømningsbehovet som følge af øget sortering, reduceres. 

 

Ved eventuel optisk sortering af poser til henholdsvis organisk affald og restaffald i samme beholder, får dette 

dog ikke nogen konsekvenser for kapacitetsbehov eller antallet af beholdere. 

 

I kuberne til flasker/glas er der i dag mulighed for også at aflevere emballager af metal og plastik. Det samme 

vil være gældende for de nedgravede beholdere. Indføres der derfor en ny ordning for husstandsindsamling af 

emballager af glas, metal og plast, vil dette ikke have nogen konsekvenser for de nedgravede beholdere. 

4.2 Restaffald 
 

Som udgangspunkt vurderes der generelt at være 80-110 liter restaffald pr. husstand om ugen. Dette tal kan 

dog variere fra husstand til husstand, og således også mellem forskellige bebyggelser. F.eks. varierer valgte 

beholderstørrelser og tømningshyppigheder for restaffald typisk fra 110 liter hver 14. dag (altså 55 liter om 

ugen) til 240 liter om ugen.  

 

I nedenstående eksempel regnes der med 100 liter restaffald pr. husstand om ugen. Ved eventuel udsortering 

af den organiske fraktion vurderer Idékatalog fra Miljøstyrelsen (2011), at der kan udsorteres op til 64 % af po-

tentialet fra restaffald, og at volumenbehovet hertil udgør i størrelsesordenen 33 liter pr. uge for en husstand. 

Teoretisk giver dette således et kapacitetsbehov på 1/3 af det oprindelige for restaffaldet, ligesom kapacitets-

behovet for restaffaldet falder med 1/3. Dette svarer til en ændring fra ugetømning til tømning hver 10. dag. 
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eller fra 14. dages tømning til tømning hver 19. dag. På samme måde vil en mulighed for at kunne komme af 

med flasker, glas og dåser tættere på adressen end ved de nuværende kuber øge den mængde, der faktisk 

udsorteres til genanvendelse og dermed reducere mængden af restaffald. 

 

Tømningsfrekvensen for restaffald kan øges op til hver 14. dag. 

 

1,3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 13 husstande pr. nedgravet container med ugetømning. 

3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 30 husstande pr. nedgravet container med ugetømning. 

4 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 40 husstande pr. nedgravet container med ugetømning. 

5 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 50 husstande pr. nedgravet container med ugetømning. 

 

1,3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 6 husstande pr. nedgravet container med 14. dages tømning. 

3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 15 husstande pr. nedgravet container med 14. dages tømning. 

4 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 20 husstande pr. nedgravet container med 14. dages tømning. 

5 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 25 husstande pr. nedgravet container med 14. dages tømning. 

4.3 Papir/pap 
 

Erfaringen hos Reno Djurs I/S viser, at en typisk husstand har 30-40 liter papir/pap om ugen. I Randers Kom-

mune er erfaringen ca. 25 liter pr. husstand om ugen for nedgravede beholdere. Idékatalog fra Miljøstyrelsen 

(2011) angiver 12 liter pr. etagebolig om ugen, hvilket dog kun er for papir og ikke pap. I nedenstående eksempel 

regnes der med 35 liter pr. uge pr. husstand og tømning hver 4. uge. Tømningsfrekvensen kan ændres både op 

og ned. 

 

1,3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca.9 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 

3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 22 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 

4 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 29 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 

5 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 36 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 

4.4 Glas, flasker og dåser 
 

Indsamlingspotentialet for flasker og glas er i størrelsesordenen 2-3 liter glas/flasker pr. uge for en husstand. I 

Randers Kommune viser erfaringen 5 liter flasker/glas om ugen for nedgravede beholdere. Hertil kommer em-

ballager af metal og plast, der indgår i ordningen hos Reno Djurs I/S. Indsamlingspotentialet kan på grundlag 

af idékatalog fra Miljøstyrelsen for etageboliger opgøres til i størrelsesordenen 3-4 liter plastemballager om 

ugen og 2 liter metalemballager om ugen pr. husstand. Det er således i alt i størrelsesordenen 7-11 liter embal-

lager om ugen. Det bemærkes, at dette for plast og metaldåser er et ambitiøst potentiale, der bl.a. afhænger af 

stor grad af sorteringsvilje, der kan være vanskeligere at opnå i kollektive fællesordninger, som nedgravede 

affaldsbeholdere. Omvendt giver nedgravede affaldsbeholdere en sorteringsmulighed tættere på husstandene 

end kuberne normalt gør. I nedenstående oversigter regnes der med 10 liter pr. husstand pr. uge og tømning 

hver 4. uge henholdsvis hver 8. uge. Tømningsfrekvensen kan ændres. 

 

1,3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 33 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 

3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 75 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 

4 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 100 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 

5 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 125 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 4. uge. 
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1,3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 16 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 8. uge. 

3 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 38 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 8. uge. 

4 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 50 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 8. uge. 

5 m3 nedgravet affaldsbeholder: ca. 63 husstande pr. nedgravet container med tømning hver 8. uge. 

 

I forhold til dimensioneringen, er det vigtigt med så stor fleksibilitet som muligt, da den faktiske affalds-

mængde i hver fraktion kan variere, og at der kan komme yderligere krav om kildesortering, hvor især krav om 

udsortering af det organiske affald vil have konsekvenser. 

 

Dimensioneringsgrundlaget kan som udgangspunkt jf. ovenfor antages at være ca. følgende pr. hustand/uge: 

 

• Restaffald: 100 liter – heraf organisk affald 30 liter 

• Papir og pap: 35 liter 

• Flasker, glas, metaldåser, plastflasker i samme beholder: 10 liter 

Der kan med dette udgangspunkt opstilles nedenstående oversigt over nødvendige tømningsfrekvenser for 

ovenstående 3 affaldstyper ved forskellige beholderstørrelser og antal husstande. I oversigten er der dels reg-

net med hele antal dage mellem hver tømning og dels hele uger i de tilfælde, hvor det vælges at tømningen 

sker på samme faste ugedag med hele uger mellem hver tømning. Ved anvendelse af hele uger er der afrundet 

ned til nærmeste hele uge, idet der ellers ville ske overfyldning. Herved er beholderen teoretisk ikke fyldt ved 

tømning. Fyldningsgraden er anført i % ved tømning med fast tømningsdag.  

 

Det vurderes, at den mest optimale løsning på Djursland vil være tømning med faste og ensartede frekvenser, 

så der kan planlægges rutetømning, hvor et større antal beholdere i et område tømmes i samme rute. Generelt 

taler det for tømning på faste ugedage, men dette vil afhænge af det konkrete antal beholdere i området. 

 

For overskuelighedens skyld er der ikke i nedenstående oversigt medtaget beholdere på 1,3 m3. Det forventes, 

at beholdere på 1,3 m3 kun skal anvendes undtagelsesvist, idet såvel etableringsomkostninger som driftsom-

kostninger er relativt meget høje ved denne størrelse, og betydeligt dyrere end almindelige kuber til papir/pap 

og flasker/glas med samme volumen. 
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Oversigt over kapacitet og tømningsfrekvenserOversigt over kapacitet og tømningsfrekvenserOversigt over kapacitet og tømningsfrekvenserOversigt over kapacitet og tømningsfrekvenser    

    

  Tømningsfrekvenser i hele 
dagedagedagedage 

Tømningsfrekvenser i hele 
ugerugerugeruger    

 Liter pr. 

uge 

Volu-
men 

Volu-
men 

Volu-
men 

Volu-
men 

Fyld-
nings-
grad 

Volu-
men 

Fyld-
nings-
grad 

Volu-
men 

Fyld-
nings-
grad 

    
    

    3 m33 m33 m33 m3    4 m34 m34 m34 m3    5 m35 m35 m35 m3    3 m33 m33 m33 m3        4 m34 m34 m34 m3        5 m35 m35 m35 m3        

1 1 1 1     
husstandhusstandhusstandhusstand              
Restaffald 
 100 210 280 350       
Papir og pap 
 35 600 800 1000       
Flasker, glas 
og dåser 10 2100 2800 3500       

 I alt 145          

25 25 25 25     

husstandehusstandehusstandehusstande    

                                        

Restaffald 
 2500 8 11 14 1 83% 1 63% 2 100% 
Papir og pap 
 875 24 32 40 3 88% 4 88% 5 88% 
Flasker, glas 
og dåser 250 84 112 140 12 100% 16 100% 20 100% 

 I alt 3625          

50 50 50 50     

husstandehusstandehusstandehusstande    

                                        

Restaffald 
 5000 4 5 7 --- --- --- --- 1 100% 
Papir og pap 
 1750 12 16 20 1 58% 2 88% 2 70% 
Flasker, glas 
og dåser 500 42 56 70 6 100% 8 100% 10 100% 

 I alt 7250          

 

En opstilling til 25 husstande kunne med dette udgangspunkt f.eks. etableres således: 

 

• 5 m3 til restaffald med 14. dagestømning 

• 5 m3 til papir og pap med tømning hver 5. uge 

• 5m3 til flasker/glas samt metal- og plastemballager med tømning hver 20. uge. 

Ved at vælge samme størrelser opnås højere fleksibilitet, ligesom valg af de store beholdere giver færre tøm-

ninger. Hvis et 20-ugers interval for flasker, glas og dåser viser sig at være for meget, kan tømningsfrekvensen 

sættes ned. En 5 m3 beholder med et indhold af 3 m3 flasker, er ikke mere tidkrævende og dermed omkost-
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ningstung at tømme end en fyldt 3 m3 beholder. Dette forhold skal dog via udbudsprocessen for tømningerne 

lade sig afspejle i de enhedspriser, tømningsentreprenøren skal have. 

 

Ved kildesortering af organisk affald er det teoretiske behov hertil i størrelsesordenen 800 liter/uge for 25 

husstande. Såfremt kildesortering af organisk affald indføres efter opstilling af nedgravede beholdere, indebæ-

rer dette, at der skal etableres dette volumen. Indtil behovet er nærmere klarlagt, kunne der evt. opstilles mini-

containere (f.eks. 2 stk. 400 liters minicontainere i ugetømning) til det organiske affald. En sådan løsning eller 

tilsvarende kunne også være permanent, idet omkostningerne til etablering af en nedgravet beholder til dette 

begrænsede volumen, der skal tømmes mindst hver 14. dag, vil være relativt høje. De samlede indsamlingsom-

kostninger vil under alle omstændigheder øges ved kildesortering af det organiske affald – både som følge af 

de ekstra beholdere og som følge af at tømningsfrekvensen for restaffaldet ikke kan sættes højere end hver 14. 

dag, selvom beholderen ikke er fyldt. 

 

Dimensioneringen af beholderne i et område skal altid foretages konkret, således at f.eks. det aktuelle hus-

standsantal, og nuværende kapacitetsbehov, beholderpriser for valgte beholdertyper, gangafstande, æstetik 

og fysiske forhold på de potentielle opstillingssteder tages i betragtning. I ovenstående eksempler er der for 

restaffald taget udgangspunkt i 100 liter restaffald pr. uge pr. husstand. Såfremt dette i en bebyggelse faktisk 

er anderledes og eventuelt nede på kun 55 liter om ugen (som det for mange husstande er tilfældet), skal dette 

naturligvis anvendes som grundlag i det konkrete område. 
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5 Økonomi 

 

5.1 Etableringsomkostninger 
 

Der findes en lang række fabrikater og typer af nedgravede og halvt nedgravede affaldsbeholdere. Priserne for 

disse er markedspriser, der varierer efter f.eks. fabrikat, typer, særlige ønsker til design og udstyr samt det 

antal, der indkøbes. 

 

Udover indkøbet af affaldsbeholderne, er der omkostninger til projektering og nedgravning samt belægninger 

på opstillingsstedet. 

 

Nedenfor er på grundlag af leverandøroplysninger angivet prisoverslag for to typer af halvt nedgravede behol-

dere – en relativt billig og en relativt dyr model samt for en helt nedgravet beholder. Der er tillige angivet pris-

overslag for en typisk nedgravning og belægning. 

 

Det understreges, at der er tale om prisoverslag, der kan variere i de konkrete tilfælde. 

 

Beholderne har en levetid på forventeligt mindst 10 år. I forhold til udviklingen på affaldsområdet kan den tek-

nologiske levetid dog ikke med rimelighed sættes højere end 10 år. 

 

Forrentning og afskrivning af beholderne over en 10-årig periode med en forudsat rente på 5 % p.a. giver en 

amortisationsfaktor på ca. 0,13, og ved en 7-årig periode ca. 0,17. Med henblik på vurdering af de årlige omkost-

ninger, anvendes i nedenstående oversigt planlægningsmæssigt en årlig faktor på 0,15 af en investering på 

gennemsnittet mellem laveste og højeste forudsætning. 
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Estimat over etableringsomkostningerEstimat over etableringsomkostningerEstimat over etableringsomkostningerEstimat over etableringsomkostninger    

    

Type 

 

 

 

 

Størrelse 

Halvt nedgravet 

Molok-type (rund med 

plastforing og tekstilbe-

holder) 

 

(kr. ekskl. moms) 

Halvt nedgravet 

Domino-type (firkantet 

med betonforing og 

metalbeholder) 

 

(kr. ekskl. moms) 

Helt nedgravet (firkantet 

med betonforing og 

metalbeholder) 

 

 

(kr. ekskl. moms) 

1,3 m3 14.000 - - 

3 m3 16.000 - 45.000 

4 m3 18.000 - 45.000 

5 m3 20.000 30.000 45.000 

Nedgravning og belæg-

ning 
10 - 20.000 kr. 10 - 20.000 kr. 10 - 20.000 kr. 

Samlet etableringspris, 

størrelsesorden 

(ekskl. projektering og 

udbud) 

24 - 40.000 kr. 40 - 50.000 kr. 55 - 65.000 

Gennemsnitlig størrel-

sesorden af investering 
32.000 45.000 60.000 

ÅÅÅÅrlig forrentning og rlig forrentning og rlig forrentning og rlig forrentning og 

afskrivning (15 % p.a.)afskrivning (15 % p.a.)afskrivning (15 % p.a.)afskrivning (15 % p.a.)    
5.0005.0005.0005.000    7.0007.0007.0007.000    9.0009.0009.0009.000    

 

5.2 Tømningspriser 
 

Sammenhæng mellem tømningspris og efterspørgsel 

Langt de fleste brugere på Djursland, herunder boligforeninger, boligselskaber og sommerhusområder, er alle-

rede på nuværende tidspunkt godt dækket ind, dels med Reno Djurs I/S´ gængse affaldsbeholdere til restaf-

fald og dels beholdere til papir/pap samt genbrugskuber til glas/flasker og papir/pap. Efterspørgslen efter 

nedgravede affaldsbeholdere er derfor afhængig af mulighederne for at opnå besparelser i udgifterne til af-

faldshåndtering samt ønsker om f.eks. bedre æstetik og arbejdsmiljø. 

 

I forhold til besparelser vil dette i særdeleshed være afhængig af udgifterne til tømning af de nedgravede af-

faldsbeholdere. Lave tømningspriser forudsætter mange tømninger i et relativt begrænset geografisk område, 

hvilket minimerer køretid pr. tømning, hvorimod få og spredte nedgravede affaldsbeholdere vil give relativt 

høje tømningspriser. 

 

I sagens natur kendes efterspørgslen ikke på forhånd. Hvis der ved beregning af tømningsgebyrer kalkuleres 

med de omkostningsægte enhedspriser for tømning ved få nedgravede affaldsbeholdere, vil gebyrerne blive 

høje og efterspørgslen dermed lille – hvilket formentlig er vedvarende. Omvendt vil en kalkulation med en for-

udsætning om relativt mange nedgravede affaldsbeholdere give lavere tømningsgebyrer og derved formentlig 

øge efterspørgslen, og derved øge potentialet for faktisk at opnå lave tømningspriser. 

 



 

Nedgravede affaldsbeholdere, forslag |||| Økonomi    30

 

 

Enhedspriser ved tømning 

Vi har screenet tømningspriser fra andre kommuner, der tilbyder tømning af nedgravede containere. Der er i de 

pågældende kommuner stor forskel på antallet, spredningen mellem de enkelte beholdere og afstande til mod-

tageanlæg, og dermed også stor forskel i tømningspriser. Priserne fra andre oplande kan dog sammen med en 

overslagsmæssig kalkulation af tidsforbrug for tømning og transport give en indikation af størrelsesordenen 

for tømningspriser under forskellige forudsætninger. 

 

I dag er der bl.a. i Randers, Aarhus og Aalborg kommuner tømningsordninger for nedgravede affaldsbeholdere, 

hvor tømningspriserne er relativt lave. Da der i de tre kommuner primært er tale om tømning af et stort antal 

beholdere i bymæssig bebyggelse og med kort afstand til modtageanlæg, må det forventes, at enhedspriserne 

pr. tømt beholder her er de minimale. Hos Reno Djurs I/S vil tømningspriser blive højere, da der selv ved relativt 

mange nedgravede affaldsbeholdere forventeligt vil være en større fysisk afstand imellem de enkelte tøm-

ningslokaliteter samt betydelig større afstand til aflæsningsstederne. Der kan endvidere ikke forventes tilmeldt 

samme antal beholdere til Reno Djurs I/S´ ordning. 

 

Vi har forespurgt de nuværende indsamlingsentreprenører om tilbud på tømning af nedgravede affaldsbehol-

dere, hvor tømningspriserne var afhængig af antallet af nedgravede affaldsbeholdere. Kun en af entreprenø-

rerne afgav tilbud. Priserne her afspejler den usikkerhed, der under alle omstændigheder vil være, når antallet, 

størrelsen, tømningshyppighed og den konkrete beliggenhed af kommende nedgravede affaldsbeholdere ikke 

kendes.  

 

Ved ændring af forudsætningerne for afgivelse af pris, hvor usikkerheden begrænses mere for indsamlingsen-

treprenøren – f.eks. ved afregning af tømning efter medgået tid i opstartperioden, kan prisen for tømning i 

opstartperioden nedsættes betydeligt i forhold til tilbuddet. I forhold til nedgravede affaldsbeholdere til papir 

og flasker er der en mindre usikkerhed, da entreprenøren allerede i dag tømmer kuber efter samme princip, 

hvorved nedgravede beholdere kan tømmes i samme rute som kuber. Små nedgravede beholdere under 3 m3 er 

omfattet af nuværende kontrakt om tømning af kuber, men ved større nedgravede beholdere forventes en 

relativ stigning i omkostningen, fordi der her må forudsættes en højere fyldningsgrad i praksis. Tømning af 

nedgravede beholdere til papir og flasker over 3 m3 er omfattet af det tilbud, entreprenøren har afgivet. 

 

Det er sammen med entreprenøren, der afgav tilbud, drøftet, hvorledes der kan udbydes efter faste enhedspri-

ser, hvor usikkerheden er reduceret, således at disse med stor sandsynlighed afspejler de faktiske omkostnin-

ger. Imidlertid er der i en opstartsituation så mange usikkerheder, at dette vurderes som uhensigtsmæssigt – 

det er ikke muligt at afgive en fast enhedspris, der med en stor grad af sikkerhed afspejler omkostningerne. 

 

I stedet er der i samarbejde med den entreprenør, der afgav tilbud, gennemført en kalkulation af tømningspri-

ser for nedgravede beholdere til restaffald. Kalkulationen tager udgangspunkt i en situation, hvor ordningen er 

igangsat, men med få meget spredte beholdere, der dog kan tømmes i en rute, så bilen bliver fyldt (container 

på forvogn på 36 m3). Der er i kalkulationen forudsat aflevering af restaffald til forbrænding i Grenaa. Kalkula-

tionen er udarbejdet på grundlag af entreprenørens erfaringer med køre- og tømmetider, herunder konkret for 

de nedgravede affaldsbeholdere, der i dag tømmes på Lübker Golf Resort.   

 

Kalkulationen er således rimelig dækkende for en situation, hvor der står 10-20 nedgravede affaldsbeholdere 

med restaffald på 5m3, der skal tømmes i uge- eller 14 dages tømning, så der hver gang skal tømmes mindst 8 
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stk. Når ordningen er yderligere udbygget, kan ruten tilrettelægges med mindre kørsel, og bilen kan fyldes helt 

op, hvorved prisen pr. tømning falder i forhold til den kalkulerede situation.  

 

I en tidlig opstartsituation, hvor der kun er 1-10 beholdere, kan prisen dog være højere, hvis der f.eks. kun skal 

tømmes 1-3 stk. på en tur. Det må dog formodes, at dette kun vil være i en opstartsituation. 

 

For at sikre så god ruteplanlægning som muligt skal alle beholdere til restaffald tilmeldes enten uge eller 14-

dages tømning. Det vil sige, at beholderne skal dimensioneres efter det - ikke efter antal dage. Hvis der f.eks. 

på en konkret lokalitet periodisk er behov for mere end 1 tømning om ugen i den faste rute, må sådanne ”eks-

tra” tømninger foretages til særlig pris for brugerne, der er beregnet efter medgået tid for sådanne helt enkelt-

stående tømninger. Alternativt kan brugerne etablere yderligere kapacitet. 

 

Der er ikke forskel på tidsforbruget til selve tømningen i forhold til beholderstørrelsen eller affaldstypen. I for-

hold til det faktiske volumen, der er indeholdt i beholderen ved tømning, er der dog betydelig forskel, fordi bilen 

bliver fyldt hurtigere ved stort volumen og derved kun kan have få beholdere inden kørsel til modtageanlæg, 

ligesom beliggenheden af modtageanlægget for den enkelte affaldstype har betydning. 

 

Der er i kalkulationen forudsat en timepris på 610 kr./time ekskl. moms. Dette er ved anvendelse af det materi-

el, entreprenøren i dag råder over inkl. en container, der kan indeholde maksimalt 6 fyldte beholdere på 5 m3. 

Denne kan anvendes i opstartsituationen, men når der er etableret så mange beholdere, at der kan fyldes en 

større container i en rute, skal en sådan anskaffes, således at tømningsprisen kan reduceres. 

 

Konkret pris vil som nævnt afhænge af konkret antal, størrelse og placering af affaldsbeholderne samt af kon-

kret beliggenhed af modtageanlæggene. Ved nedenstående estimat er der taget udgangspunkt i de aktuelle 

modtageanlæg, der benyttes af Reno Djurs I/S, og at nedgravede containere til papir og flasker kan tømmes i 

samme rute som de i forvejen udbredte kuber. Estimatet er angivet som prisniveau primo 2012. 
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Estimat over enhedspriser for tømningEstimat over enhedspriser for tømningEstimat over enhedspriser for tømningEstimat over enhedspriser for tømning    

    

Type og volumen Størrelsesorden for en-

hedspriser i andre ordnin-

ger, interval mellem ud-

bygget ordning i større 

byer med mange beholdere 

og kort afstand til modta-

geanlæg og mere tyndt 

befolket opland med læn-

gere transportafstande 

 

 

 

 

(Kr. ekskl. moms) 

Opstartperiode for ordning 

hos Reno Djurs I/S ved 

faste enhedspriser jf. fore-

liggende tilbud (stor usik-

kerhed vedr. restaffald, få 

beholdere, lang afstand til 

modtageanlæg) 

 

 

 

 

 

 

(Kr. ekskl. moms) 

Estimeret pris for tømning 

af restaffald hos Reno 

Djurs på grundlag af kalku-

lation over tidsforbrug (få 

spredte beholdere, rute-

kørsel og fyldt bil, de aktu-

elle modtageanlæg). 

 

For papir/pap og flasker 

glas er faste enhedspriser 

på grundlag af henholdsvis 

kontrakt og tilbud. 

 

(Kr. ekskl. moms) 

Restaffald 1,3 m3 80-200 300 250250250250****    

Restaffald 3 m3 80-230 400 250250250250****    

Restaffald 4 m4 80-240 425 222250505050****    

Restaffald 5 m3 100-300 475 222250505050****    

Papir 1,3 m3 140-200 100 100100100100    

Papir 3 m3 140-230 205 205205205205    

Papir 4 m3 140-240 325 325325325325    

Papir 5 m3 140-300 435 435435435435    

Glas 1,3 m3 140-200 100 100100100100    

Glas 3 m3 140-230 205 205205205205    

Glas 4 m3 140-240 325 325325325325    

Glas 5 m3 140-300 435 435435435435    

 

* For restaffald, kan der ved nogle typer beholdere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko 

for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde skal der påregnes en meromkostning på i størrelsesor-

denen 50 kr. pr. tømning til denne. 

 

Ved en mere udbygget ordning, er omkostningerne til tømning af beholdere til restaffald, der er mindre end 5 

m3, lavere end de angivne. I den kalkulerede situation er forudsætningen dog et begrænset antal beholdere, 

hvor det er transporttiden mellem lokaliteterne og tømningstiden, der er af betydning for prisen og ikke det 

antal tømninger, der teoretisk kan rummes på indsamlingsbilen.  

 

Der kan være andre størrelser end ovenfor angivet, når konkret ordning iværksættes. Maksimal størrelse vil dog 

være ca. 5 m3.  

 

For papir og glas stiller nogle kommuner krav til maksimal størrelse af hensyn til at kranen på indsamlingsbilen 

skal kunne løfte dem. Med det materiel den nuværende tømningsentreprenør for kuber råder over, vil det ikke 

være nødvendigt at begrænse størrelsen på beholdere til glas samt papir. I et eventuelt udbud skal der således 

stilles krav til at indsamlingsbilen kan håndtere de fyldte beholdere op til 5 m3 uanset affaldstype med en af-
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stand på 7 meter. Dette krav vurderes ikke at fordyre tømningen, men giver mulighed for bedre økonomi i ord-

ningen. 

5.3 Behandling 
 

Behandlingspriserne for restaffald er i den nuværende situation 560 kr. pr. ton ekskl. moms. Dette kan enten 

afregnes direkte ved vejning for hver enkelt tømning eller indregnes i tømningsprisen med en forudsat mæng-

de pr. volumenenhed som det er tilfældet for de nuværende forbrugsgebyrer for restaffald. Der er ca. 9 kg pr. 

100 liter beholdervolumen for restaffald i den nuværende situation. For store nedgravede beholdere sker der en 

lidt større komprimering, men i gennemsnit vil den volumenmæssige fyldningsgrad ved hver tømning muligvis 

være mindre. Som udgangspunkt kalkuleres med 9 kg pr. 100 liter, hvilket kan opgøres konkret og justeres, når 

ordningen kører. Det vil betyde følgende behandlingstillæg for tømning af nedgravede beholdere til restaffald: 

 

 

Størrelse 

Forudsat mængde i kg á 0,56 kr. 

ekskl. moms 

Forudsat behandlingspris 

(kr. ekskl. moms) 

1,3 m3 117 66 

3 m3 270 151 

4 m3 360 202 

5 m3 450 252 

 

Afsætningspriserne for papir/pap svinger meget efter markedssituationen og har de senere år være omkring 

400 – 800 kr. pr. ton (indtægt). Denne indtægt indgår i grundgebyret, og vil derfor ikke have selvstændig be-

tydning i forhold til typen af beholdere på den enkelte ejendom. 

 

For flasker, glas og dåser er afsætningspriserne i størrelsesordenen 160 kr. pr. ton (udgift). Denne udgift indgår 

i grundgebyret. Denne udgift indgår i grundgebyret, og vil derfor ikke have selvstændig betydning i forhold til 

typen af beholdere på den enkelte ejendom. 

5.4 Vedligehold 
 

Omfanget af nødvendig vedligeholdelse afhænger af flere forhold: Beholdertype, beklædningsmateriale, beho-

vet for tømning af perkolat i beholderne, behov for udskiftning af sække, hærværk m.v.. 

 

For beholdere til restaffald vil det typisk være nødvendig med rengøring og tømning af perkolat mindst 1 gang 

om året. Omkostninger hertil er ca. 800-1.000 kr. pr. beholder hver gang. Nogle steder kan der være behov for 

tømning af perkolat oftere – det er f.eks. tilfældet, hvis der er megen uindpakket restaffald og mange madre-

ster i beholderne. Ved f.eks. restauranters benyttelse af beholderne kan der være hyppigere behov for tømning 

af perkolat. Anvendelse af engangsforingsposer vil reducere dette behov, men fordyrer tømningen. Der vil også 

i enkelte tilfælde være behov for at tømme perkolat i beholdere til glas 

 

Herudover kan der være behov for udskiftning af ødelagt beklædning, maling og reparation. Ved beholdertyper 

med tekstilsække, gives der ofte 5 års garanti på sækken, men i tilfælde hvor denne går i stykker, koster det i 

størrelsesordenen 7.000 kr. for en ny sæk. 
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Omkostningerne til vedligehold, herunder rengøring og tømning af perkolat anslås at udgøre i størrelsesorde-

nen 1.000 til 2.000 kr. om året for beholdere til restaffald og glas med et gennemsnit på ca. 1.500 kr. om året 

og 500 – 1.000 kr. om året for beholdere til papir med et gennemsnit på ca. 750 kr. om året. 
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5.5 Samlet økonomi 
 

Med udgangspunkt i de estimerede omkostninger til etablering og drift af nedgravede beholdere, kan den sam-

lede økonomi opgøres jf. nedenfor, idet det understreges, at de faktiske omkostninger bl.a. vil afhænge af 

valgte beholdertyper og antallet af beholdere i ordningen.  

 

Restaffald 

For restaffald er vist eksempler ved henholdsvis 100 liter restaffald og 50 liter restaffald om ugen pr. husstand. 

 

Årlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffaldÅrlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffaldÅrlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffaldÅrlige omkostninger for nedgravede beholdere til restaffald    

Ved Ved Ved Ved henholdsvis henholdsvis henholdsvis henholdsvis 100 liter 100 liter 100 liter 100 liter og 50 liter og 50 liter og 50 liter og 50 liter restaffald pr. husstandrestaffald pr. husstandrestaffald pr. husstandrestaffald pr. husstand    om ugenom ugenom ugenom ugen    

Beholderstørrelse 

 

Omkostningselement 

1,3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

3 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

4 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

5 m3 

(kr. pr. år ekskl. 

moms) 

Etablering - forrent. og afskriv. 

(kr./år) v. standardmodel 

5.000 5.000 5.000 5.000 

Tømnings- og behandlingspris v. 

250 kr. pr. tømning* og 9 kg/100 

liter volumen (kr./tømning) 

316 401 452 502 

Tømnings- og behandlingspris 

pris v. 26/år 
8.216 10.426 11.752 13.052 

Tømnings- og behandlingspris v. 

52/år 
16.432 20.852 23.504 26.104 

Vedligehold 

 
1.500 1.500 1.500 1.500 

I alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømningI alt pr. år v. 14 dages tømning    

    
14.71614.71614.71614.716    16.92616.92616.92616.926    18.25218.25218.25218.252    19.55219.55219.55219.552    

I alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømningI alt pr år v. ugetømning    

    
22.93222.93222.93222.932    27.35227.35227.35227.352    30.00430.00430.00430.004    32.60432.60432.60432.604    

Ca. antal husstande v. 14 dages 

tømning og 100 liter/husstand 
6 15 20 25 

Ca. antal husstande v. ugetøm-

ning og 100 liter/husstand 
13 30 40 50 

I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages 

tømning tømning tømning tømning og 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstand    
2.4532.4532.4532.453    1.1281.1281.1281.128    913913913913    782782782782    

I alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøm-m-m-m-

ningningningning    og 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstandog 100 liter/husstand    
1.7641.7641.7641.764    912912912912    750750750750    652652652652    

Ca. antal husstande v. 14 dages 

tømning og 50 liter/husstand 
12 30 40 50 

Ca. antal husstande v. ugetøm-

ning og 50 liter/husstand 
26 60 80 100 

I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages I alt pr. husstand v. 14 dages 

tømning tømning tømning tømning og 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstand    
1.2261.2261.2261.226    564564564564    457457457457    391391391391    

I alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøI alt pr. husstand v. ugetøm-m-m-m-

ningningningning    og 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstandog 50 liter/husstand    
882882882882    456456456456    333375757575    326326326326    

*ekskl. eventuel anvendelse af foringssæk til 50 kr. ekskl. moms pr. tømning. 
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Som det ses, er det en økonomisk fordel med så store beholdere som muligt, ligesom tilvejebringelse af den 

fornødne kapacitet med ugetømning frem for 14 dages tømning er billigere. Dette skyldes, at der ikke er bety-

delig forskel på investeringer, selve tømningsprisen og vedligeholdelse ved de forskellige beholderstørrelser 

samt at beholderne udnyttes mere intensivt ved ugetømning.  

 

Til sammenligning koster en sæk til restaffald med 14-dagestømning (ca. 55 liter om ugen) 452 kr. ekskl. moms 

og 903 kr. ekskl. moms for en sæk med ugetømning (ca. 110 liter om ugen). En 240 liters spand med 14-

dagestømning (120 liter om ugen) koster 746 kr. ekskl. moms. For en 600 liters minicontainer i ugetømning, der 

deles af 6 husstande (100 liter pr. husstand om ugen), er prisen 602 kr. ekskl. moms pr. husstand og af 12 hus-

stande (50 liter om ugen) 301 kr. ekskl. moms. 

 

Papir og pap 

Nedenfor er vist en oversigt over de samlede årlige omkostninger ved nedgravede beholdere til papir/pap med 

henblik på at kunne sammenligne med omkostningerne ved nuværende henteordning i spande og minicontai-

nere, der tilbydes. I den forbindelse er afsætningsprisen (der er ens ved disse systemer, og ikke forudsættes at 

skulle afregnes individuelt) ikke relevant, og er ikke medtaget i opgørelsen. 

 

Årlige omkostninger Årlige omkostninger Årlige omkostninger Årlige omkostninger ved henteordning for papir/papved henteordning for papir/papved henteordning for papir/papved henteordning for papir/pap    

    

Beholderstørrelse 

 

Omkostningselement 

1,3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

4 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

5 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. moms) 

600 liters 

minicontai-

ner 

Etablering/forrentning og 

afskrivning 

 (v. billig standardmodel) 

5.000 5.000 5.000 5.000 300 

Tømningspris pr. tømning 

 

100 205 325 435 50 

Tømningsudgifter, tømning 

hver 4. uge 
1.300 2.665 4.225 5.655 650 

Vedligehold 

 
750 750 750 750 0 

Antal husstande v. tømning 

hver 4. uge 
9 22 29 36 4 

Forrentning og afskrivning i 

alt pr. husstand 

 

556 227 172 139 150 

Tømning og vedligehold i alt 

pr. husstand 
228 155 172 178 163 

Samlede omkostninger i alt 

pr. husstand 
784 382 344 317 313 

 

De årlige omkostninger er lavest med nuværende affaldsbeholdere (minicontainere), men driftsomkostninger-

ne ligger på samme niveau som nuværende for beholdere på 3 m3 og derover. For nedgravede beholdere på 5 

m3 er de samlede årlige omkostninger på samme niveau som nuværende. 

 



 

Nedgravede affaldsbeholdere, forslag |||| Økonomi    37

Flasker, glas og dåser 

Nedenfor er vist en oversigt over de samlede årlige omkostninger ved nedgravede beholdere til flasker, glas og 

dåser med henblik på at kunne sammenligne med omkostningerne ved nuværende kubeordning. I den forbin-

delse er afsætningsprisen (der er ens ved disse systemer, og ikke forudsættes at skulle afregnes individuelt) 

ikke relevant, og er ikke medtaget i opgørelsen.  

 

Årlige omkostninger ved henteordning for flasker, glasÅrlige omkostninger ved henteordning for flasker, glasÅrlige omkostninger ved henteordning for flasker, glasÅrlige omkostninger ved henteordning for flasker, glas    og dåserog dåserog dåserog dåser    

    

Beholderstørrelse 

 

Omkostningselement 

1,3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

3 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

4 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

5 m3 

(kr. pr. år 

ekskl. 

moms) 

Kube 1,65 

m3 lokalt 

opstillet 

Kube 1,65 

m3, nuvæ-

rende ord-

ning 

Etablering/forrentning og 

afskrivning 

 (v. billig standardmodel) 

5.000 5.000 5.000 5.000 750 750 

Tømningspris pr. tømning 

 

100 205 325 435 100 100 

Tømningsudgifter, tømning 

hver 8. uge 
700 1.435 2.275 3.045 700 

5.200 

(t/hver uge) 

Vedligehold 

 
1.500 1.500 1.500 1.500 500 500 

Antal husstande v. tømning 

hver 8. uge 
16 38 50 63 21 

165 

 (t/hver uge) 

Forrentning og afskrivning i 

alt pr. husstand 

 

313 132 100 79 36 5 

Tømning og vedligehold i alt 

pr. husstand 
138 77 76 72 57 35 

Samlede omkostninger i alt 

pr. husstand 
451 209 176 131 93 40 

 

De årlige omkostninger er lavest med nuværende kuber, der generelt er placeret på offentlige lokaliteter. Det 

skyldes, at kapaciteten her udnyttes bedre, fordi der er langt flere husstande for hver kube og at kuben derfor 

udnyttes mere intensivt. Imidlertid er der noget større gangafstande end ved opstilling af beholder til glas lo-

kalt sammen med beholdere til restaffald og papir. Der er for den økonomiske sammenligning ved alle løsnin-

ger ovenfor forudsat en mængde på 10 liter pr. husstand om ugen. I den nuværende situation med opstilling af 

kuber uden for lokalområdet opnås denne mængde dog langt fra. Her er det aktuelle volumen ca. 3-4 liter om 

ugen pr. husstand. Ved opstilling i lokalområdet med kort gangafstand vil der således forventeligt blive ind-

samlet en noget større andel af potentialet for flasker, glas og dåser. 

 

Ved opstilling af beholder til glas lokalt er de nuværende kuber også billigst. Dette skyldes, at kuberne er langt 

billigere både at etablere og tømme i forhold til volumen end nedgravede beholdere. Imidlertid kan der være 

arbejdsmiljømæssige og æstetiske fordele i at der på samme opstilling anvendes samme beholdere.  
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6 Brugere og organisering 

Brugerkredsen er alle de brugere, der kan tænkes at have interesse i at benytte nedgravede beholdere. I neden-

stående listes brugerkredsen, der ikke nødvendigvis er fyldestgørende: 

 

• Boligforeninger, boligselskaber og lign. 

• Husstande i bymiljøer 

• Sommerhusområder 

• Reno Djurs I/S på offentlige lokaliteter og på genbrugsstationer 

• Kommunerne (offentlige lokaliteter) 

• Erhverv 

For hver enkelt brugergruppe er der nedenfor redegjort for behov og muligheder, herunder for konsekvenser i 

forhold til, om det er brugeren selv, der skal stå for omkostningerne til såvel indkøb, anlæg og drift af de ned-

gravede beholdere, eller om det sker i fællesskab i regi af Reno Djurs I/S. Forskellige løsningsmuligheder er med 

udgangspunkt heri diskuteret. 

 

Der skelnes mellem restaffald til forbrænding og affald til genanvendelse (papir og flasker). 

 

For beholdere til restaffald vil det i alle tilfælde være hensigtsmæssigt, at der betales en enhedspris for tøm-

ning af den enkelte beholder. Denne skal indeholde både omkostninger til tømning og behandling samt even-

tuelt vedligeholdelse i det omfang, dette skal varetages af Reno Djurs I/S. 

 

Behandlingsudgifter kan beregnes som ved nuværende forbrugsgebyrer for restaffald, hvor der er forudsat en 

gennemsnitlig vægt pr. volumenenhed for de forskellige beholdertyper eller det kan for nedgravede beholdere 

ske ved konkret vejning ved hver tømning. 

 

Fordelen ved en forudsat mængde pr. tømning er, at det er administrativt enkelt, og at der ikke er omkostnin-

ger til en godkendt vægt samt til vejning og registrering. Ulempen er, at der kan være forskel på den forudsatte 

(gennemsnitlige) mængde og den faktiske mængde i en konkret beholder. For de små beholdere i den nuvæ-

rende ordning, vurderes denne forskel at være uden praktisk betydning. For nedgravede beholdere, hvor volu-

men er større, og måske ikke er fuldt udnyttet ved hver tømning, kan der ved en forudsætning om mængde pr. 

tømt volumen være mere betydende afvigelser mellem forudsat tømt mængde og faktisk tømt mængde. Den 

gennemsnitlige tømte mængde pr. volumenenhed kan dog opgøres isoleret for nedgravede containere, hvorved 

afvigelsen kan begrænses. 

 

I en opstartperiode vurderes det under alle omstændigheder mest hensigtsmæssigt, at behandlingsudgifterne 

afregnes i forhold til den forudsatte mængde pr. volumenenhed. 

 

Husstandsindsamling af papir/pap samt kuber til glas/flasker er i dag finansieret over det grundgebyr, alle 

husstande betaler.   

 

Sommerhuse opkræves ikke gebyr til husstandsindsamlingen af papir, og kan derfor ikke få stillet en papirbe-

holder til rådighed ved ejendommen. Sommerhuse er derfor henvist til at benytte de opstillede genbrugskuber 

samt genbrugsstationerne på Djursland, hvilket betales via grundgebyret. 
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Erhverv må ikke benytte kuber eller nedgravede beholdere til genanvendeligt affald (papir/pap og flasker/glas) 

i en kommunal ordning. Dog må erhverv benytte genbrugsstationerne, hvis de tilmelder sig. Dermed er det for 

erhverv kun for restaffald, at det kan være relevant at deltage i en tømningsordning for nedgravede beholdere. 

6.1 Boligforeninger og boligselskaber  

Restaffald 

Hvis en boligforening eller et boligselskab samt ejerforeninger for flere ejerboliger ønsker at etablere nedgrave-

de affaldsbeholdere til restaffald, sker dette typisk på foreningens egen grund. Der kan være forskellige ønsker 

til beholdertype og størrelser, ligesom der kan være specielle ønsker til etablering af belægninger og afgræns-

ning af området, hvor beholderne opstilles. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at alle udgifter til projekte-

ring, indkøb og anlæg af beholderne afholdes af boligforeningen eller boligselskabet. Fordelen herved er, at 

boligforeningen selv kan vælge løsning indenfor visse praktiske rammer, og selv betaler for den kvalitet, de 

ønsker. Samtidig er boligforeningen herved ansvarlig for, at beholderne placeres hensigtsmæssigt i forhold til 

f.eks. ledninger i jord, ønsker til gangafstande m.v., og vil også selv skulle stå for vedligeholdelsen af beholder-

ne. Såfremt boligforeningen senere ønsker at ændre løsning, er de således også selv ansvarlige for økonomien 

herved. Det er da også denne løsning mange kommuner vælger, når nedgravede beholdere opstilles på privat 

grund. 

 

Det kan imidlertid muligvis være en barriere for nogle boligforeninger, hvis de selv skal stå for at vælge løsnin-

ger og indkøbe og anlægge løsningerne. Dette kan afhjælpes ved at Reno Djurs I/S giver rådgivning og vejled-

ning om mulighederne og bistår boligselskaberne med såvel dimensionering som med indkøbet og placering 

m.v.. 

 

En anden mulighed kunne endvidere være, at Reno Djurs I/S tilbyder standardløsninger, som er finansieret på 

samme måde som de almindelige spande og minicontainere til restaffald – det vil sige forrentes og afskrives 

via de årlige gebyrer til Reno Djurs I/S. En sådan løsning vil dog kræve, at der indgås en bindende aftale med 

boligselskabet (grundejeren), der forpligter denne til at benytte den valgte løsning i en nærmere defineret år-

række eller alternativt at udtræden af ordningen kun kan ske mod betaling af den nedskrevne værdi af behol-

derne. Årsagen hertil er den relativt høje investeringspris samt at beholderen etableres ”nagelfast”, og ikke 

bare kan tilbagetages af Reno Djurs I/S og tilbydes andre brugere, såfremt boligforeningen skulle ønske at 

ændre løsning efter etableringen af de nedgravede beholdere. Ved en sådan ”udlejningsmodel” kan Reno Djurs 

I/S hensigtsmæssigt også forestå vedligeholdelsen indenfor visse rammer. 

 

Der kunne eventuelt tilbydes begge typer af løsninger for boligselskaberne. 

 

Ved opkrævning af tømningsgebyr for restaffaldsbeholdere vil det være mest hensigtsmæssigt, at Reno Djurs 

I/S kan sende fakturaen til én adressat, hvilket eksempelvis kan være boligforeningens eller boligselskabets 

administration. Ejeren skal herefter selv fordele udgiften på de enkelte husstande.  

 

For beholdere, der anvendes af flere grundejere på samme ejendom – f.eks. i ejendomme med ejerlejligheder 

eller ejerboliger i tæt/lav byggeri, vil det ligeledes være hensigtsmæssigt, at der sker fakturering til en grund-

ejerforening eller administrator.  For beholdere, der anvendes af flere ejendomme, kan der enten ske fordeling 

af regningen mellem de omfattede ejendomme af Reno Djurs I/S eller der kan pålægges de omfattede ejen-

domme at danne et affaldslaug, hvortil regningen sendes. Affaldslaugets opgave er herefter at fordele regnin-

gen til de omfattede ejendomme. Hvis Reno Djurs I/S skal fordele regningen kræver dette, at regningen skal 

fordeles efter en fast fordelingsnøgle blandt de omfattede ejendomme og at det er entydigt fastlagt, hvilke 



 

Nedgravede affaldsbeholdere, forslag |||| Brugere og organisering    40

ejendomme, der benytter hvilke beholdere. Ved oprettelse af affaldslaug, der skal modtage og fordele regnin-

gen på vegne af flere ejendomme, kan der være behov for at dette tinglyses i en deklaration for hver ejendom. 

Dette bør vurderes nærmere i det enkelte tilfælde.  

 

Selve pligten til at benytte de nedgravede beholdere og forpligtelsen til at betale gebyrer fastlægges i det 

kommunale affaldsregulativ. Regulativet skal i sammenhæng med et konkret juridisk bindende aftalegrundlag 

for den enkelte ejendom sikre tilslutningspligten og betalingspligt for den enkelte ejendom. Som følge af de 

store udgifter til etableringen (der evt. afholdes af Reno Djurs I/S) i sammenhæng med at beholderne er ”na-

gelfaste”, skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes om regulativ og aftale giver en tilstrækkelig sikkerhed for 

tilslutnings- og betalingspligten, eller om der skal suppleres med tinglysning af en deklaration herom på den 

enkelte ejendom. 

 

Papir/pap  

Hvad angår papir/pap, kan hver enkelt husstand i dag få stillet et beholdervolumen på op til 240 liter til rådig-

hed, hvilket finansieres indenfor det grundgebyr, alle husstande betaler. Stort set alle boligforeninger og bolig-

selskaber har i dag opstillet Reno Djurs I/S´ 600 liters minicontainere til papir/pap, men dog kun sjældent i et 

omfang svarende til et volumen på 240 liter pr. husstand. Der er nok snarere tale om et volumen svarende til 

140 liter pr. husstand. For at tilgodese ønsket om, at brugerne også kan komme af med glas/flasker, er der ofte 

suppleret med et kubesæt til papir/pap og glas/flasker i foreningens eller selskabets område. 

 

Ønsker en boligforening eller et boligselskab at etablere nedgravede beholdere til papir/pap, eksempelvis i for-

bindelse med et nybyggeri, kan Reno Djurs I/S derfor forvente at skulle stille et beholdervolumen på ca. 140 

liter til rådighed pr. husstand og finansiere omkostninger dertil. Det vil derfor ikke synes rimeligt, hvis Reno 

Djurs I/S pålægger boligforeningen eller boligselskabet at afholde samtlige omkostninger til indkøb, anlæg og 

drift af de nedgravede beholdere til papir/pap. 

 

En model kan være, at Reno Djurs I/S finansierer omkostninger i forbindelse med indkøb, anlæg og drift op til 

et beløb svarende til omkostningerne ved at stille spande til rådighed svarende til et volumen på 240 liter pr. 

husstand. I det tilfælde vil Reno Djurs I/S ikke eje de nedgravede beholdere, men vil modsat heller ikke risikere 

at blive pålagt væsentligt større udgifter end det allerede må forventes med den nuværende husstandsind-

samlingsordning for papir/pap.  

 

Der kunne eksempelvis gives et økonomisk tilskud til boligforeningen eller boligselskabet på indkøb og etable-

ring af beholderen. Dette tilskud kunne være dækning af indkøbsprisen for beholderen, dog højst op til ca. 500 

kr. pr. husstand til indkøb og anlæg af de nedgravede affaldsbeholdere, hvilket nogenlunde svarer til Reno 

Djurs I/S´ indkøbspris af en 2-hjulet 240 liters beholder til papir/pap. Af hensyn til en hensigtsmæssig drift, bør 

der ikke ved hel eller delvis medfinansiering anvendes beholdere under 3 m3. 
 
 I tilfælde af, at der laves en standardløsning for restaffald finansieret af Reno Djurs I/S, kunne der i for-
bindelse med opstillingen heraf også opstilles en nedgravet beholder til papir/pap på 3-5 m3 finansieret 
helt over det almindelige grundgebyr. Beregningen i afsnit 5.5. viser, at de samlede årlige omkostninger 
herved ikke er væsentligt større end ved de nuværende 600 liters minicontainere, men der er en større 
investering og risiko. 
 

Selve tømningen af beholderne vil i alle tilfælde hensigtsmæssigt være inkluderet i det grundgebyr, alle hus-

stande allerede opkræves i dag. Der vil således ikke blive opkrævet et særskilt tømningsgebyr. 
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Glas/flasker 

Kuber til glas/flasker er i dag finansieret over det grundgebyr, alle husstande betaler.  

 

Ønsker en boligforening at etablere nedgravede beholdere til glas/flasker, eksempelvis i forbindelse med et 

nybyggeri eller i forbindelse med etablering af nedgravede beholdere til restaffald og papir/pap, skal det over-

vejes om hele eller dele af omkostningerne hertil skal finansieres over grundgebyret. Som grundlag for disse 

overvejelser kan der foretages sammenligning af økonomien ved de forskellige indsamlingsmetoder. 

 

Etablering og tømning af de nedgravede beholdere er betydeligt dyrere end etablering og tømning af kuber. I 

den nuværende situation er etableringsomkostningerne for de opstillede kuber ca. 5 kr. pr. husstand om året. 

 

Ved opstilling af kuber i lokalområdet med færre husstande pr. kube vil etableringsomkostningerne i stedet 

være 36 kr. pr. husstand om året og for nedgravede affaldsbeholdere mellem 79 og 313 kr. om året afhængig af 

størrelse – altså meromkostninger til etablering på i størrelsesordenen 30 kr. om året ved anvendelse af kuber 

og 70-310 kr. ved anvendelse af nedgravede beholdere.   

 

Beregningen i afsnit 5.5 viser, at de samlede meromkostninger ved lokalt at anvende nedgravede beholdere i 

stedet for den nuværende kubeordning er i størrelsesordenen 90-410 kr. pr. husstand om året afhængig af 

størrelsen af den nedgravede beholder. Ved at anvende kuber på lokale opstillinger i stedet for kuber med nu-

værende offentlige opstillinger er meromkostningen pr. år i størrelsesordenen 50 kr. pr. år pr. husstand. 

 

Det ses således, at: 

 

• De nuværende omkostninger til indsamling af flasker, glas og dåser er i størrelsesordenen 40 kr. pr. 

husstand ved en forudsætning af samme mængde som ved lokal opstilling (ekskl. afsæt-

ning/behandling). 

• Der er meromkostninger ved at indsamle glas, flasker og dåser lokalt på opstillinger sammen med 

restaffald og papir på mellem 50 og 410 kr. pr. år pr. husstand i forhold til de nuværende offentlige ku-

beopstillinger. 

• Ved lokal indsamling er anvendelse af kuber billigste alternativ med en meromkostning på 50 kr. om 

året pr. husstand 

• Hvis der af arbejdsmiljømæssige og æstetiske årsager lokalt anvendes nedgravede beholdere, er mer-

omkostningerne på mellem 90 og 410 kr. om året pr. husstand. 

• Anvendelse af små nedgravede beholdere er væsentligt dyrere end anvendelse af store nedgravede 

beholdere.  

I en situation, hvor der indføres en generel husstandsindsamling af flasker, glas og dåser hos alle husstande i 

en spand opstillet på adressen, vil dette formentlig generelt ske ved anvendelse af spande hos enfamilieboliger 

og minicontainere ved flerfamilieboliger/boligforeninger. I dette tilfælde skal indsamling af flasker, glas og 

dåser i nedgravede affaldsbeholdere sammenlignes med indsamling i spande henholdsvis minicontainere. Pri-

sen for indsamling i minicontainere kendes ikke, men anslås at udgøre i størrelsesordenen 75 kr./tømning af en 

600 liters minicontainer. Forrentning og afskrivning udgør i størrelsesordenen 300 kr. om året. Herved vil den 

årlige omkostning pr. husstand med aflevering af 10 liter om ugen udgøre i størrelsesordenen 70 kr. (ekskl. 

afsætning/behandling). Den samlede årlige omkostning ved anvendelse af nedgravede affaldsbeholdere er ca. 

130 – 450 kr. pr. husstand om året – altså meromkostninger i forhold til minicontainere på 60-380 kr. pr. hus-

stand om året. 
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Såfremt Reno Djurs I/S skal deltage i finansieringen af etableringen med udgangspunkt i de omkostninger, der 

er til det nuværende system og dækket af nuværende grundgebyr, vil dette kun være i marginal størrelsesor-

den, da nuværende etableringsomkostninger kun udgør ca. 5 kr. pr. husstand om året. En kube koster 5-10.000 

kr. i etablering, men omfatter normalt mindst 100 husstande. Ved lokal opstilling, hvor den kun dækker 20-50 

husstande, svarer dette således til mindst den dobbelte etableringsudgift. 

 

Det vil således synes rimeligt med en model, hvor der ydes et etableringstilskud pr. nedgravet beholder på 

5.000 kr. dækket under det nuværende grundgebyr. Den efterfølgende tømning og afsætning af materialerne 

kan afholdes indenfor grundgebyret, såfremt beholderne er mindst 3 m3. Af hensyn til optimal økonomi skal 

det tilstræbes, at de valgte beholdere er 5 m3. 

 

Såfremt der generelt indføres en ordning, hvor flasker, glas og dåser husstandsindsamles, og hvor dette gene-

relt skal finansieres af grundgebyret, vil merudgifterne ved nedgravede beholdere i forhold til minicontainere 

være 60-380 kr. pr. husstand om året (afhængig af størrelsen på den nedgravede affaldsbeholdere). Etable-

ringsudgifterne til minicontainere vil være i størrelsesordenen 2.000 kr. for 60 husstande. I en sådan situation 

vil der dog hos enfamilieboliger bliver opstillet spande, hvor etableringsudgiften er i størrelsesordenen 500 kr. 

pr. husstand. Hvis dette dækkes over grundgebyret (et nyt revideret grundgebyr), kan der med rimelighed også 

foretages en højere investering end 2000 kr. for 60 husstande, der er omkostningen ved minicontainere. Der 

kunne eksempelvis som foreslået som en mulighed for papir/pap gives et økonomisk tilskud til boligforeningen 

eller boligselskabet på indkøb og etablering af beholderen. Dette tilskud kunne være dækning af indkøbsprisen 

for en standardbeholder, dog højst op til ca. 500 kr. pr. husstand til indkøb og anlæg af de nedgravede affalds-

beholdere, hvilket nogenlunde svarer til Reno Djurs I/S´ indkøbspris af en 2-hjulet 240 liters beholder. Af hen-

syn til en hensigtsmæssig drift, bør der ikke ved medfinansiering af beholdere til flasker og glas i denne størrel-

sesorden ikke anvendes beholdere under 5 m3. 
 
Selve tømningen af beholderne vil i alle tilfælde hensigtsmæssigt være inkluderet i det grundgebyr, alle hus-

stande allerede opkræves i dag. Der vil således ikke blive opkrævet et særskilt tømningsgebyr. 

6.2 Husstande i bymiljøer 

Et eksempel på en lokalitet, hvor der kunne tænkes etableret fællesbeholdere i bymiljøet, kan være den gamle 

bydel i Ebeltoft. Her er der flere steder tale om snævre og trange tilkørselsveje samt fredede enkeltejendomme 

med pigstens- og brostensbelægninger i baggårdene, hvor det kan være vanskeligt at tilvejebringe gode ad-

gangsforhold for skraldemanden, der sikrer denne et godt og sundt arbejdsmiljø. 

 

Igennem de seneste år har Reno Djurs I/S behandlet adskillelige problemadresser i den gamle bydel i Ebeltoft, 

hvor adgangsforholdene ikke har levet op til krav fra Arbejdstilsynet. Ofte er det sket ved at finde alternative 

afhentningsmetoder eller ved at montere særlige stødabsorberende hjul på minicontainerne, således at disse 

kan køres hen over selv ret ujævne belægninger uden at medføre væsentlige arbejdsmiljømæssige gener for 

skraldemanden. 

  

På trods af, at der i dag ikke længere ser ud til at være de store adgangs- og tilkørselsproblemer i hverken Ebel-

toft gamle bydel eller andre områder på Djursland, kan det ikke udelukkes, at der kan være husstande eller 

beboerforeninger, der vil kunne se det fordelagtige i at etablere nedgravede beholdere på særligt udvalgte loka-

liteter i det nære bymiljø. 
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Restaffald 

Såfremt nedgravede beholdere kan etableres på privat grund, kan løsningen etableres som beskrevet ovenfor 

for boligforeninger og – selskaber. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere en løsning på privat grund, kan 

en løsning være, at en eller flere ejendomme med kommunens og andre relevante myndigheders tilladelse 

etablerer nedgravede beholdere i offentligt areal, men i øvrigt på samme vilkår som ved etablering på egen 

grund. 

 

For beholdere i bymiljøer, der anvendes af flere grundejere, vil der som beskrevet for boligforeninger, kunne 

faktureres til en grundejerforening, administrator eller et affaldslaug bestående af flere grundejere.  

 

I bymiljøer vil der blandt potentielle brugere ofte være virksomheder. For virksomheder, der i bymiljøer måtte 

være en del af brugerne af fælles nedgravede beholdere, er forhold vedrørende gebyrfastsættelse og -

opkrævning imidlertid noget kompliceret. Dette skyldes, at miljøbeskyttelsesloven fastsætter, at opkrævning 

skal ske hos den i CVR registret registrerede ejer af virksomheden og ikke hos grundejeren. I forbindelse med 

sådanne fælles løsninger, vil det derfor med den nuværende lovgivning være nødvendigt at disse opkræves 

særskilt af Reno Djurs I/S og ikke via en grundejer. Opkrævning via et affaldslaug vil umiddelbart næppe heller 

være mulig. Hvis et affaldslaug oprettes med et CVR-nr., således at det er en ”virksomhed” med det formål at 

administrere og fordele affaldsgebyrer, kan det dog muligvis være en løsning. 

 

En anden løsning for blandede brugergrupper i bymiljøer kunne være som i Aarhus, hvor der etableres nedgra-

vede beholdere i det offentlige rum som en kollektiv ordning, hvor det er kommunen/Reno Djurs I/S, der fore-

står planlægning, indkøb, etablering og drift af beholderne, og hvor dette finansieres over et renovationsgebyr 

for hver tilsluttet boligenhed og erhvervsenhed. I den situation er det altså Reno Djurs I/S/kommunen, der skal 

beregne og fastsætte et gebyr for hver boligenhed og hvor regningen sendes til grundejer samt et gebyr for 

hver erhvervsenhed, hvor regningen sendes til ejeren af virksomheden. Det indebærer noget mere administrati-

on, og der vil være udfordringer ved at beregne affaldsgebyrerne for virksomhederne, fordi der kan være stor 

forskel på disses affaldsproduktion.  

 

Generelt for opstilling af nedgravede beholdere i det offentlige rum, hvor ikke alle i området er tilsluttet ord-

ningen, kan der opstå risiko for ”freeriders”, hvor både virksomheder og husstande, der ikke er tilsluttede, be-

nytter beholderne. Denne problematik kendes i Aarhus, hvor der netop ikke er tilslutningspligt. Her søges pro-

blemet imødegået ved at ”låse” den opstillede beholderkapacitet fast i et område, hvor man ikke efter opstil-

ling af nedgravede beholdere i området kan gå ned i kapacitet, men kun op. 

 

Hos Reno Djurs I/S, hvor der generelt ikke vil blive opstilet mange beholdere i bymiljøer, vil det være mest hen-

sigtsmæssigt, at der med hjemmel i affaldsregulativet kan meddeles både husstande og virksomheder tilslut-

ningspligt, såfremt der i et område etableres kollektive nedgravede beholdere. Herved kan der etableres et 

ensartet, æstetisk og økonomisk effektivt system og risikoen for freeriders minimeres. Visse virksomheder vil 

dog ikke have affald, der egner sig til at komme i nedgravede beholdere i en kollektiv ordning, hvor der ikke 

benyttes engangsforingssække. Det kan f.eks. være restauranter, hvor erfaringer fra andre kommuner er, at 

der dannes meget perkolat og at affaldsmængden er rimelig stor. For sådanne virksomheder, hvor affalds-

mængden og/eller sammensætningen indebærer, at tilslutning til fælles nedgravede beholdere, er uhensigts-

mæssig, skal det i henhold til affaldsregulativet være muligt at pålægge disse andre løsninger – selvom der 

måtte være kollektive nedgravede beholdere i området.  
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Papir/pap og glas/flasker 

Såfremt beholderne opstilles på privat grund, hvor det er en isoleret brugerkreds, der benytter beholderne, kan 

dette ske som beskrevet under boligforeninger. 

 

I medfør af lovgivningen må virksomheder ikke benytte beholdere til genanvendeligt affald. I sagens natur er 

det dog ikke muligt at kontrollere dette. 

 

Såfremt beholderne etableres i det offentlige rum med mulighed for at også andre benytter disse, vil det være 

hensigtsmæssigt at Reno Djurs I/S afholder omkostningerne til indkøb, anlæg og drift af de nedgravede behol-

dere.  Det forudsættes dog normalt, at der etableres beholdere til såvel papir/pap som glas/flasker, og at hver 

enkelt beholder vil blive benyttet af ca. 100 husstande. 

 

Selve tømningen af beholderne vil være inkluderet i det grundgebyr, alle husstande allerede opkræves i dag. 

Der vil således ikke blive opkrævet et særskilt tømningsgebyr.  

 

Etablering af nedgravede beholdere i offentligt areal, som der med sandsynlighed oftest vil blive tale om i det 

nære bymiljø, kan være forbundet med store etableringsomkostninger bl.a. på grund af diverse ledningsejeres 

tilstedeværelse i det offentlige vejareal. 

 

At finansiere nedgravede affaldsbeholdere i det offentlige areal, vil derfor kræve, at Reno Djurs I/S altid først 

foretager en konkret vurdering af de samlede etableringsomkostninger. Ved etablering af et kollektivt system 

for restaffald, der finansieres med et forbrugsgebyr for hver boligenhed i området, og hvor der er tilslutnings-

pligt, vil det være naturligt, at der også etableres beholdere for papir/pap og flasker/glas. Såfremt etablering af 

et sådan kollektivt system i et område er forbundet med væsentligt øgede omkostninger i forhold til, hvad der 

er dækket af det nuværende grundgebyr, kunne det overvejes alligevel at etablere dette mod en forhøjelse af 

grundgebyret i det omfattede område. Af bl.a. administrative årsager vil det dog være mest hensigtsmæssigt, 

hvis beholdere til genanvendeligt affald i et kollektivt system kan rummes indenfor det almindelige grundge-

byr, som alle husstande betaler. 

6.3 Sommerhuse 

Restaffald 

I dag har sommerhusejere mulighed for at tilmelde deres sommerhus indsamlingsordningen for restaffald med 

5 forskellige beholderstørrelser og 5 forskellige tømningsfrekvenser. En grundejer, der kun benytter sommer-

huset sparsomt, er oftest tilmeldt minimumsordningen, hvilket indebærer tømning af en affaldssæk 23 gange 

årligt. Er der derimod tale om et udlejningssommerhus, er sommerhuset ofte tilmeldt med en 400 eller 600 

liters minicontainer med helårlig ugetømning. 

 

I stort set samtlige sommerhusområder vil der således være et meget varieret kapacitetsbehov til restaffald 

for det enkelte sommerhus, hvorfor det kan være særdeles vanskeligt at etablere fælles affaldsløsninger i form 

af nedgravede fællesbeholdere, der tilfredsstiller samtlige sommerhusejeres behov, og hvor ejerne i fællesskab 

nødvendigvis skal betale de samlede udgifter til tømning og behandling af affaldet.  

Etablering af nedgravede beholdere i et sommerhusområde vil af hensyn til bl.a. freeriderproblematikken (som 

beskrevet under husstande i bymiljøer) og en effektiv drift kræve tilslutningspligt for alle i området. En løsning, 

hvor sommerhusejere tvinges ind i en fælles affaldsløsning, vil dog uden tvivl afstedkomme utilfredse grund-

ejere, hvorfor etablering af sådanne ordninger skal være besluttet af et flertal i området, f.eks. på grundejerfor-

eningens generalforsamling. 
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Det bemærkes, at der findes tekniske løsninger til adgangskontrol for nedgravede beholdere, således at låg kun 

kan åbnes med nøglekort, der således kunne udleveres til de sommerhuse, der havde valgt at være tilsluttet. 

Imidlertid findes sådanne løsninger ikke velegnede af flere årsager. For det første vil det være besværligt for 

brugerne at styre sådanne nøglekort, især når sommerhuset udlejes eller udlånes til andre. Der er omkostninger 

til låse og nøglekort. Og ikke mindst kan det forudses, at der vil komme problemer med affald, der blot efterla-

des ved siden af beholderen af personer, der enten ikke har et nøglekort eller har glemt det. 

 

I sommerhusområder vil det i mange tilfælde være mest hensigtsmæssigt at nedgravede beholdere etableres 

som kollektive ordninger, hvor Reno Djurs I/S etablerer og tømmer beholderne, og hvert sommerhus opkræves 

et fast gebyr fra Reno Djurs I/S, for at være tilsluttet ordningen.  

 

Hvis en grundejerforening imidlertid har kapacitet til og ønsker selv at stå for indkøb og etablering af nedgra-

vede beholdere til restaffald kan dette også lade sig gøre. Dette vil dog som for boligforeninger kræve, at Reno 

Djurs I/S kan sende faktura for tømningsgebyrer til én adressat, eksempelvis grundejerforeningen. Foreningen 

skal herefter selv fordele udgiften på de enkelte sommerhusejere, der er med i ordningen. Umiddelbart fore-

kommer denne løsning dog ikke hensigtsmæssig i sommerhusområder. 

 

Efter ønske og aftale med grundejerforeninger kan de kollektive ordninger etableres på private grund, men kan 

eventuelt også etableres på offentligt areal.  

 

Papir/pap og glas/flasker 

Hvad angår beholdere til papir/pap og glas/flasker er langt de fleste større sommerhusområder på Djursland 

allerede i dag dækket godt ind med Reno Djurs I/S´ genbrugskuber. Hvis et sommerhusområde ønsker at få 

udskiftet genbrugskuberne til nedgravede affaldsbeholdere i forbindelse med etablering af nedgravede løsnin-

ger for restaffald, kan Reno Djurs I/S efter en konkret vurdering beslutte at udskifte kubesættet til nedgravede 

beholdere. Omkostningerne ved nedgravede beholdere til papir/pap og flasker glas, set i forhold til Reno Djurs 

I/S´ gængse genbrugskuber, som sommerhusene i dag skal benytte, er imidlertid noget dyrere.  

 

Sommerhuse er i dag ikke omfattet af husstandsindsamlingen for papir, og betaler et lavere grundgebyr end 

husstande. For både papir/pap og flasker/glas vil der derfor være større omkostninger, end hvad der i dag gen-

nemsnitligt er dækket af grundgebyret.  

 

Såfremt det vurderes i konkrete tilfælde, at omkostningerne er for store til at Reno Djurs I/S kan etablere og 

finansiere nedgravede beholdere, kan f.eks. en grundejerforening selv stå for indkøb og finansiering, ligesom 

for boligforeninger. Umiddelbart forekommer denne løsning dog ikke hensigtsmæssig i sommerhusområder. 

 

Det overvejes, om sommerhuse generelt skal tilbydes flere genanvendelsesløsninger, ligesom for husstande. I 

en situation, hvor dette indføres og grundgebyret justeres hertil, kan der være fordele ved nedgravede beholde-

re, således at disse på rimelig vis kan finansieres over et justeret grundgebyr.  

 

Selve tømningen af beholderne bør under alle omstændigheder være inkluderet i det grundgebyr, alle sommer-

huse allerede opkræves i dag. Der vil således ikke blive opkrævet et særskilt tømningsgebyr.  
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6.4 Reno Djurs I/S  

Reno Djurs I/S kan på nogle lokaliteter have interesse i at etablere nedgravede beholdere til såvel restaffald, 

papir/pap samt glas/flasker.   

 

Det vil primært være lokaliteter, hvor der allerede i dag er opstillet genbrugskuber til papir/pap og glas/flasker, 

og hvor disse af driftshensyn ønskes udskiftet med nedgravede affaldsbeholdere. Herudover kan løsningen 

overvejes på genbrugsstationerne. 

 

Derudover kan der blive tale om at etablere beholdere til papir/pap og glas/flasker ved boligforeninger og bolig-

selskaber – evt. ved husstande i det nære bymiljø, hvor der med fordel kan etableres nedgravede beholdere jf. 

ovenfor. 

6.5 Kommunerne 

Restaffald 

Såvel Norddjurs som Syddjurs kommune kan have interesse i at få muligheden for at etablere nedgravede be-

holdere til restaffald på offentlige lokaliteter og ved f.eks. offentlige institutioner, hvor der allerede i dag er 

opstillet affaldsbeholdere til restaffald i terrænniveau. Det kan f.eks. være i det nære bymiljø, ved rastepladser, 

ved skov og strand eller ved offentlige institutioner som skoler eller lignende.  

 

Fordelen vil bl.a. være, at den nedgravede beholder på grund af det større volumen ikke skal tømmes så ofte, 

samt at der vil være en god mulighed for at få skabt en æstetisk løsning, der måske bedre kan indpasses i om-

givelserne. Herudover er der andre fordele jf. beskrivelsen i afsnit 3.1. 

 

Indkøbs-, anlægs- og driftsomkostninger kan afholdes på samme måde som boligforeninger. 

6.6 Erhverv  

Jf. affaldsreformen kan erhverv pr. 1. januar 2010 ikke længere tilmelde sig kommunale indsamlingsordninger 

for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. For erhverv vil det således kun blive aktuelt at tilmelde sig 

tømningsordningen for nedgravede beholdere med beholdere til restaffald.  

 

For beholdere i bymiljøer, der anvendes af flere grundejere, vil der som beskrevet for boligforeninger kunne 

faktureres til en grundejerforening, administrator eller et affaldslaug bestående af flere grundejere. For virk-

somheder, der i bymiljøer måtte være en del af brugerne af fælles nedgravede beholdere, er forhold vedrørende 

gebyrfastsættelse og -opkrævning imidlertid noget kompliceret. Dette skyldes, at miljøbeskyttelsesloven fast-

sætter, at opkrævning skal ske hos den i CVR registret registrerede ejer af virksomheden og ikke hos grundeje-

ren. I forbindelse med sådanne fælles løsninger, vil det derfor med den nuværende lovgivning være nødvendigt 

at disse opkræves særskilt af Reno Djurs I/S og ikke via en grundejer. Opkrævning via et affaldslaug vil umid-

delbart næppe heller være mulig. Hvis et affaldslaug oprettes med et CVR-nr., således at det er en ”virksom-

hed” med det formål at administrere og fordele affaldsgebyrer, kan det dog muligvis være en løsning. 

 

En anden løsning for disse blandede brugergrupper i bymiljøer kunne være som i Aarhus, hvor der etableres 

nedgravede beholdere i det offentlige rum som en kollektiv ordning, hvor det er kommunen/Reno Djurs I/S, der 

forestår planlægning, indkøb, etablering og drift af beholderne, og hvor dette finansieres over et renovations-

gebyr for hver tilsluttet boligenhed og erhvervsenhed. I den situation er det altså Reno Djurs I/S/kommunen, 
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der skal beregne og fastsætte et gebyr for hver boligenhed og hvor regningen sendes til grundejer samt et ge-

byr for hver erhvervsenhed, hvor regningen sendes til ejeren af virksomheden. Det indebærer noget mere admi-

nistration, og der vil være udfordringer ved at beregne affaldsgebyrerne for virksomhederne, fordi der kan være 

stor forskel på disses affaldsproduktion. 


