Retningslinjer for nedgravde
avfallscontainere
Retningslinjene gjelder fra 11.10.2013.

Nedgravde avfallsløsninger
Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. For
forhold angående renovasjon som ikke er berørt i disse retningslinjene, gjelder
renovasjonsforskriften for Kongsberg kommune (er under revisjon).
Fra 01.08.2014 vil hovedsystemet for husholdningsavfall i Kongsberg kommune være «3dunksystem» med dunker fra 140 til 660 liter.
Dunker med blått lokk for papiravfall
Dunker med brunt lokk for matavfall
Dunker med grønt lokk for restavfall
Plast kan settes ut i oppsamlingssekk eller evt. i sekkestativ
Det kan bli åpning for en fjerde dunk for glass- og metallemballasje
Kongsberg kommune har fra 2013 åpnet opp for å benytte nedgravde avfallscontainere. Med dette
menes et system med et nedgravd fundament som rommer en container med bunntømming. Disse
containerne tømmes med renovasjonsbil med kran.
Containerne kan graves ned både i områder med løsmasser og områder med fast fjell der systemet
er egnet.
Formålet med innføring av nedgravde avfallscontainere er å tilby løsninger som har følgende
fordeler:
Plassbesparelse og mer effektiv arealbruk
Bedre estetikk
Bedre hygiene med redusert fare for luktplager
Enkel betjening
Høy sikkerhet
Universell utforming

Ansvar
Kommunens ansvar:
Kommunen har ansvaret for at anlegget blir tømt etter de til en hver tids gjeldene bestemmelser.
Utbyggers ansvar:
Utbygger må søke om byggetillatelse.
Eier/brukers ansvar:
Eier har ansvaret for all drift og alt vedlikehold av anlegget, deriblant:
Generelt vedlikehold av yttercontainer
Generelt vedlikehold og utskiftning av deler for hele systemet
Renhold av yttercontainer, innercontainer og innkast
Renhold, opprydding og snørydding rundt rundt anlegget
Sørge for tilgjengelighet for renovasjonsbil
Utstyret må kunne tømmes like greit om vinteren som om sommeren. Det stilles krav til løsningen
for overgangssonen mellom indre og ytre container. For å eliminere is- og snøhindringer i
forbindelse med tømmingen av indre container, kan det være hensiktsmessig å anlegge varmekabler
rundt plattformen ved installering.

Det settes krav om at det skal være minst en person med spesielt ansvar for avfallsanlegget. Det kan
også settes krav om serviceavtaler mm.
Gebyr
Sameier og borettslag som benytter nedgravde løsninger vil få en annen renovasjonsavgift enn de
som benytter hovedsystemet for renovasjon. Renovasjonsgebyret blir beregnet ut fra selvkost.

Krav
Anlegget skal bestå av containere for de fem fraksjonene; restavfall, matavfall, papp/papir/kartong,
plast og glass- og metallemballasje. Det bør settes av arealer for en eventuell utvidelse av antall
fraksjoner.
Kapasitet
Kapasiteten på anlegget skal beregnes etter følgende tømmefrekvens:
Rest hver 2. uke
Mat hver 2. uke
Papir hver 2. uke
Plast hver 4. uke
Glass- og metallemballasje hver 8. uke
Kongsberg kommune renovasjon kan være behjelpelig med veiledning.
Avstander
De største nedgravde løsningene krever ca. 3 meters dybde.
Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 meter.
Ytterkanten av containeren skal plasseres minimum 1,5 meter fra vegg eller annen konstruksjon.
som kan skades under tømming av containeren.
Containerens krokfeste anbefales maksimalt 3,0 meter fra kjørbar vei, absolutt grense 5,0 meter.
Anbefalt gåavstand fra hovedinngang/boenhet til nedgravd container er maksimum 75 meter.
Kroksystem
Containerne skal være utstyrt med to-kroksystem.
Sikring
Containerne og utstyret må sikres mot parkering og påkjøring av biler (f.eks. ved å benytte pullerter
eller opphøyet kantstein.
Omgivelsene må være utformet slik at ikke overflatevann ledes inn i den nedgravde løsningen.
Oppstillingsplassen for renovasjonsbilen må ikke ha fall som overstiger 5 grader i noen retning.
Adgangskontroll mm
Alle nedgravde løsninger skal ha adgangskontroll.
Det kan settes krav om størrelser på åpningene på innkastet for de forskjellige fraksjonene.
Containerne for glass- og metallemballasje skal ha tilstrekkelig støydemping.

Gyldighet
Retningslinjene gjelder inntil Kongsberg kommune har fastsatt nye retningslinjer i henhold til
renovasjonsforskrift og avfallsnorm.
Kongsberg 11.10.2013

