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Indledning 
Grundejere, der ønsker at etablere og benytte undergrundscontainere skal udfylde denne 
tilmeldingsblanket, der fastlægger ejendomstype, ejerforhold, tilsluttede brugere, gebyrbetaler, fabrikat, 
løftesystem, størrelse og antal af containere, tømningsfrekvens, placering m.v 
 
Ikast-Brande Kommune kan kun tømme undergrundscontainere, hvis etableringen er godkendt af Ikast-
Brande Kommune. 
Det er ikke tilladt at indgå aftale med privat renovatør om tømning af undergrundscontainere. 
 
Tilmeldingsblanket sendes til : 
 
affald@ikast-brande.dk 
Att.: Richardt Mørk 
 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer de givne oplysninger og du vil få skriftlig besked om der kan etableres 
undergrundscontainere, som kommunen kan tømme, på de oplyste vilkår. 
Har du eventuelle spørgsmål til denne tilmeldingsblanket eller affald generelt er du velkommen til at 
kontakte Affald og Genbrug på tlf. 99 60 32 50. 

mailto:affald@ikast-brande.dk?subject=Tilmelding%20-%20undergrundscontainer%20%20-%20att:%20Richardt%20M%C3%B8rk
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2. Kontaktoplysninger 
 
Navn:  
Firma:  
Adresse:  
Telefon:  
E-mail:  
 
3. Ejendommens navn, adresse mv. 
Der ønskes oplysninger om, hvilken type ejendom, hvor der planlægges nedgravede løsninger. Samt 
ejerforhold: 
 
Sæt kryds 
 
 Boligforening / Andelsboligforening 
 
 Grundejerforening 
 
 Èn privat ejer 
 
 Andet 
 
Ejendommens ejer, navn og adresse: 
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4. Gebyr betaler, dagrenovation 
For undergrundscontainere til dagrenovation (gråt og grønt affald) skal der betales gebyr for tømning og 
behandling af affaldet. Gebyret opkræves ved grundejer via ejendomsskatten.  
I tilfælde af at containerne benyttes af flere ejendomme, og hvor der eventuelt er flere ejere, skal det 
entydigt fremgå, hvordan omkostningerne fordeles. 
 
Det vil derefter være op til Ikast-Brande Kommune at vurdere, om aftalen skal tinglyses. En tinglysning 
vil ske på grundejeres regning. 
 
Dagrenovationsgebyr skal pålignes følgende grundejer og ejendom: 
 
Navn:  
Firma:  
Adresse:  
Telefon:  
E-mail:  
 
Hvis der er flere grundejere/ betalere eller andre der benyttelsespligt til containerene 

Hvis der er flere grundejere/ brugere oplyses det her: 

Navn:  
Firma:  
Adresse:  
Telefon:  
E-mail:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Eksisterende affaldsløsning 
Hvis der er tale om et eksisterende byggeri, hvor der allerede er en affaldsløsning, ønskes der følgende 
oplysninger: 
 
Dagrenovation Antal (stk) 
240/260 l container  
400 l container  
600 l container  
800 l container  
andre  
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6. Ny affaldsløsning, undergrundscontainere 
Dagrenovation tømmes hver 14. dag. Containere til genanvendeligt affald, papir, glas & flasker , dåse og 
dunke tømmes efter behov. 
 
Dagrenovation,  
gråt affald: 

Producent/fabrikat:  

 Løftesystem:  
 Størrelse (m3)  
 Antal (stk.)  
 
Dagrenovation,  
grønt affald: 

Producent/fabrikat:  

 Løftesystem:  
 Størrelse (m3)  
 Antal (stk.)  
 
Papir & pap: Producent/fabrikat:  
 Løftesystem:  
 Størrelse (m3)  
 Antal (stk.)  
 Der søges 

etableringstilskud ( ja/nej) 
 

 
Glas & 
flasker: 

Producent/fabrikat:  

 Løftesystem:  
 Størrelse (m3)  
 Antal (stk.)  
 Der søges 

etableringstilskud ( ja/nej) 
 

 
Dåser og 
plastdunke: 

Producent/fabrikat:  

 Løftesystem:  
 Størrelse (m3)  
 Antal (stk.)  
 Der søges 

etableringstilskud ( ja/nej) 
 

 
Batteriboks Producent/fabrikat: Leveres af Ikast-Brande Kommune 
 Antal (stk.)  
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7. Hvor ønskes undergrundscontainere etableret 
Det skal være nemt for brugerne at komme af med sit affald, og undergrundscontainere skal kunne 
tømmes af Ikast-Brande Kommunes entreprenør. 
Der er visse krav til placering og gå afstand som fremgår af infofolderen ” Nedgravede affaldsløsninger i 
Ikast-Brande Kommune”. 
 
Brug evt. denne tjekliste 
 
Hensynet til brugerne: 
 Undergrundscontainerne placeres, så der er korte afstande samt fri- og ubesværet adgang. 
 Tilgængeligheden er egnet for alle – også børn, ældre og handicappede 
 Undergrundscontainerne placeres på et sted, hvor brugerne dagligt passerer forbi 
 Undergrundscontainerne placeres i lyse og åbne omgivelser, der skaber tryghed for brugerne 
Hensynet til tømningsmateriel- og personel: 
 Tilkørselsvejen er befæstet med fast underlag. Sne og grus skal være ryddet før afhentning 
 Tilkørselsvejen er mindst 4 m bred og frihøjde under grene og lign er mindst 4 m 
 Ved blinde veje er der vendemulighed for renovationsbilen 
Andre hensyn: 
 Afstanden fra renovationsbilens holdested til undergrundscontainer er maks 4 meter 
 Der er ikke fortov, stier eller lignende imellem renovationsbilen og undergrundscontaineren. 
 Der er frihøjde på ca. 10 m over undergrundscontaineren 
 Der er en fri passage på 1 m mellem renovationsbilen og undergrundscontaineren 
 Der er fri for kabler, rør og lignende i jorden hvor containerne placeres 
 Der er ansøgt om byggetilladelse ( brandforhold mv) 
 Der er ansøgt om jordflytning ( hvis der bortgraves mere end 1 m3 jord) 
 Hvis der er højt grundvandsspejl, tages der højde herfor 
 I tilfælde af øget kildesortering, er der mulighed for at etablereyderligere undergrundscontainere. 
 
 
8. Kortbilag 
Der skal indsendes et kortbilag, der angiver placering af undergrundscontainere og affaldstype af hver 
enkelt container. 
 
 
Dato:  
 

Underskrift: 
 
 

 


	Hvis der er flere grundejere/ brugere oplyses det her:

