
VEJLEDNING I 
ETABLERING AF 
UNDERGRUNDS-
STATIONER



Bemærk! 
 
Randers Kommune 
tømmer ikke dine 
undergrundscon- 
tainere, hvis de ikke 
lever op til kravene
i denne vejledning!

Vejledning i etablering af undergrunds-
containere

I denne vejledning kan du finde oplysninger 
om muligheder og krav ved etablering af 
undergrundsstationer.

Nedgravede containere skal stå som stationer. En 
station skal have 5 indkast for at imødekomme 
kravene pr. maj 2024:
• Restaffald
• Madaffald
• Papir og pap
• Metal og glas
• Plast og mad- og drikkekartoner

Affald & Genbrug skal altid skal tages med på 
råd i forbindelse med placering af undergrunds-
stationer.

Finansiering af etablering

Ansøgeren skal selv afholde alle udgifter til 
indkøb og etablering af undergrundsstationen. 
Prisen på undergrundscontainerne afhænger af 
den valgte kvalitet. Påregn desuden udgifter til 
gravearbejde m.m.. 

Undergrundscontainere ved flere ejere af 
ejendomme

Hvis en ejendom med flere ejere eller flere 
ejendomme ønsker at etablere en fælles 
affaldsløsning, sender Affald & Genbrug én samlet 
opkrævning til ét sted - f.eks. et ejerlaug eller 
affaldslaug. Lauget skal derefter selv fordele 
udgiften på de enkelte husstande. 
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Dimensionering af undergrundsstation

Det er vigtigt at undergrundsstationens størrelse 
passer til behovet. Som udgangspunkt skal man 
til restaffald beregne omkring 60 liter restaffald 
pr. husstand om ugen. Affald & Genbrug hjælper 
gerne med at beregne kapacitetsbehovet.

Restaffaldet tømmes efter aftale og behov. 
Madaffaldet tømmes hver 14. dag.

Til de øvrige affalstyper anbefales som minimum 
en kapacitet på 3 m3 pr. 30 boligenheder. Gerrne 
5 m3 til papir og pap samt plast og mælke- og 
drikkekartoner, når disse typer indsamles fra maj 
2024.

Tømningsprisen for undergrundsstationer

Se de aktuelle priser for tømning og bortskaffelse 
på www.affald.randers.dk/beholdere.

Udgiften til tømmeordningerne for det andre 
fraktioner end rest- og madaffald er indeholdt i 
det faste gebyr ”Indsamlingsordninger, genbrug 
m.v.” og koster derfor ikke ekstra.  

Bemærk! 
 
Madaffald skal 
indsamles i 
beholder med fast 
inderkerne og med 
perkolatopsamler.
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Krav til placering og tømning

Affaldskontoret planlægger og foretager den 
fornødne tømning, såfremt nedenstående 
betingelser er opfyldt: 

• Der må ikke være genstande, bygninger eller 
beplantning henover undergrundscontaineren. 
Det kan forhindre tømning. 

• Der skal være fri passage foran og omkring 
den enkelte undergrundscontainer for 
betjening, mindst 0,8 meter. 

• Lygtepæle eller andre master må ikke være 
placeret, så de forhindrer kranen i at svinge 
ind over undergrundscontainerne. 

• Der skal være fri adgang for kranen til løft i op 
til 9 meters højde. 

• Der er frit valg til producent af undergrunds-
containere, forudsat at der kan tømmes via 
ét-krogssystem.
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0,8 meter fri 
passage.

Plads til at kranen 
kan svinge ind over 
containerne.



Krav til adgangsvejen

Køreveje og standpladser skal være indrettet, 
så undergrundscontaineren kan tømmes af en 
lastbil med kran.  

• Kørevejen skal være mindst 3,6 meter bred 
samt funderet til tung trafik, dvs. til trafik med 
et akseltryk på 12 tons samt totalvægt på 32 
tons. 

• Der skal være frihøjde på 4 meter.

• Skal lastbilen vende på en vendeplads, skal der 
være tilstrækkelig plads til det. Længden på 
bilen er typisk 11 meter. 

• Bygningsreglementets bestemmelser om 
adgangs- og tilkørselsarealer med henvisning 
til DS-publikationerne 105 ”Udearealer for alle” 
og ”tilgængelighed for alle” DS 3026 skal være 
tilgodeset.

Øvrige krav

• Ansøger/ejer er ansvarlig for den daglige 
vedligeholdelse/rengøring/oprydning af den 
enkelte undergrundsstation samt arealet 
omkring den. 

• Reglerne i Randers Kommunes ”Regulativ for 
husholdningsaffald” skal overholdes.
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Desuden skal ansøger tage følgende til 
overvejelse: 

• Ligger der noget og spærrer under 
jordoverfladen, f.eks. kabler eller rør? 
Entreprenøren kan hjælpe med at indehente 
oplysninger fra Ledningsregisteret www.ler.dk.

• Hvis den ønskede placering af 
undergrundscontainerne er nærmere end 
2,5 meter fra bygninger, skal placeringen 
vurderes af Beredskab & Sikkerhed, Randers,  
med henblik på minimering af risikoen for 
brandspredning fra containerne til bygninger. 
Forslag om placering sendes til post@bsik.dk. 

Placering af undergrundscontainere på 
offentligt areal

Undergrundsstationer på offentlige arealer eller 
indenfor Randers bymidte skal være beklædt
med  galvaniseret stål med huller i.

Afstand til kryds er som minimum 10 meter. 

Det er Randers Kommunes generelle holdning, 
at etableringen af undergrundsstationer skal ske 
på den enkelte grundejers egen matrikel.
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Som udgangspunkt må undergrundsstationer ikke pla-
ceres således:

• At det medfører, at der nedlægges parkeringspladser 
– særligt i områder med etageejendomme. Ved for-
hold, hvor det ikke er muligt at undgå, skal der søges 
dispensation. 

• At det forhindrer passage for gående, cykler m.v., og 
de skal placeres således, at færdselsloven kan over-
holdes ved tømning. 

• At renovationbilen skal holde ved et busstoppested 
ved tømning. 

• At de i kurver eller lignende forstyrrer oversigtsfor-
holdene.

Så vidt muligt skal undergrundsstationer placeres 2,5 
meter fra kørebanekant.

Afdelingen Veje og Trafik er myndighed på dette
område. Opklarende spørgsmål til placering af 
undergrundsstationer på offentligt areal kan rettes til:

Randers Kommune
Veje og Trafik
Tlf. 8915 1900
vejeogtrafik@randers.dk

Bemærk! 
 
Færdselslov og 
parkeringsregler 
skal kunne 
overholdes ved 
tømning.



Når undergrundsstationen står klar

Senest 2 uger inden undergrundscontainerne 
skal tages i brug, skal de tilmeldes tømnings-
ordningen.

Dette kan gøres på e-mail til affald@randers.dk 
eller på tlf. 8915 1617.

Vil du vide mere?

Du kan finde flere oplysninger om undergrunds-
stationer og affaldssortering på:
www.affald.randers.dk/undergrund

Du kan også få styr på de nye sorteringsregler, der 
gælder fra maj 2024 på:
www.affald.randers.dk/2024

Mere information om undergrundsstationer fås 
ved henvendelse til: 

Affald & Genbrug
Tlf. 8915 1617
affald@randers.dk
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