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1. Retningslinjene omhandler 

Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra 

husholdninger.  

 

Særskilte avtaler skal inngås ved anvendelse av nedgravde containere til 

næringsavfall. 

 

En avfallsløsning under bakken, med en moderne designet innkastsøyle som eneste 

synlige del, bidrar til et renere og mer estetisk bomiljø, forebygging av branntilløp, 

redusert trafikk med renovasjonsbiler og effektiv arealutnyttelse ved 

avfallshåndtering.   

 

Oppsamling under bakken er et system med yttercontainer, innercontainer med 

bunntømming, og tømming av avfallet med renovasjonsbil m/ kran. Denne 

oppsamlingsløsningen vil som hovedregel være utrustet med tilgangskontroll 

(identifikasjonssystem) og automatisk måling av fyllingsgrad.  

 

I nye konsentrert bebyggelse innenfor bymessig strøk skal oppsamling av avfall med 

avfallscontainer nedgravd under bakken benyttes, jf Renovasjonsforskrift for Salten.  

 

Brukere som inngår kontrakt med Iris om bruk av nedgravd system for avfall, 

forplikter seg til å kun å benytte avfallsanlegget som leveringspunkt for sitt 

husholdningsavfall. Ordinært dunk system kan ikke benyttes. Husholdningsavfall 

skal kildesorteres etter de bestemmelser IRIS viser til. Oppsamling under bakken 

skal ha oppsamling for alle kildesorterte avfallsfraksjoner.  

 

 

Systemet gjelder først og fremst husholdningsavfall, men er også et tilbud til 

næringslivet. 

 

Containerne kan settes ned i løs masser og fast fjell hvor systemet er egnet. 

Containerne kan også graves ned i nærheten av sjø / vann, slik at den nedre delen 

befinner seg under havnivå / grunnvannstand. 

 

For nærmere detaljer om utforming, funksjoner, adgangskontroll, priser m.m. 

kontaktes IRIS. 
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2. Spesifikke anvisninger 

Plassering av nedgravde betongkummer 

• Plassering skal anvises og godkjennes av IRIS. 

• Fundament- og omfyllings masser rundt og imellom betongkummer, skal bestå av 

sand, singel, grus. Innfylling med stein i størrelse under 30 mm i diameter og 

massene må ikke være telefarlig. 

• Topp betongkum skal være over terreng for å hindre vanninntrenging. Ferdig     

planert terreng skal være minimum 1 cm under topp betongkum. Fall ut fra 

betongkummen, skal være minst 10cm i alle retninger i avstand på 2 meter.  

• Ved bygging av støttemur i kombinasjon med under bakken anlegg må drenering 

av vann ledes sikkert bort fra anlegget. Se punkt under for avstand mellom anlegg og 

støttemur/vegg. 

• De nedgravde containere skal plasseres og vedlikeholdes slik at renovasjon kan 

foretas i henhold til Renovasjonsforskrift for Salten.  

• Tiltakshaver må innhente de nødvendige tillatelser fra kommunen når det gjelder 

arealdisponering og graving.  

 

 

Avstander 

• Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 meter. 

• Ytterkant av container skal plasseres minimum 1,0 meter fra vegg eller andre 

konstruksjoner som kan skades under tømming av containeren. 

• Ved biloppstillingsplass for tømmebil mellom vegg og container, må avstand 

mellom bil og container være minst 5 meter. 

• Containerens krokfeste anbefales maks. 3,0 meter fra kjørbar vei, absolutt grense 

er 5,0 meter.  

• Anbefalt gåavstand fra boenhet til nedgravd container er 100 meter. 

 

Dimensjonering av volum 

• Nedgravde containere skal dimensjoneres slik at tømming ikke foretas oftere enn 

en hver 14 dag.  

• Container for matavfall skal på grunn av avfallets egenvekt ikke fylles til mer enn 

2500 liter. 

• Nedgravde containere for henholdsvis restavfall, papir/kartong, glass- og 

metallemballasje, husholdningsplast og matavfall har et brutto volum på 5000 liter 

(netto 4500 l). 

 

  

Tømming 

• Tømming av containere for våtorganisk avfall skal av hygieniske årsaker foretas 

minimum annen hver uke. IRIS kan fastsette rutiner for hyppigere tømming i 

perioder. 

• Tømming av containere for restavfall skal foretas minimum hver 4. uke. 

• For tømming av papircontainere, glass- og metallemballasje og husholdningsplast 

settes ingen frekvensbegrensning 

 

 






