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GUIDE TIL 
MILJØSTATIONER
affaldsskure / containerskjul 
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HITSAs miljøstationer og affaldsskure fås både 

som overdækninger og indhegning / afskærm-

ning af f.eks. affaldscontainere, storskrald m.m. 

Alle modeller er designet med henblik på at  

passe ind i et bredt spektrum af formål i by-, 

park- og gårdrum. Alle modeller fås i flere 

størrelser. 

I formgivningen er der lagt vægt på funktiona-

litet og det designmæssige udtryk. Vælg en af 

vores standard miljøstationer og tilpas den jeres 

behov. 

MILJØSTATIONER DESIGNET TIL DINE BEHOV
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For at sikre bedst mulig kvalitet på vores  

produkter, benytter vi solide materialer.  

Alle vores grundkonstruktioner er bygget op af 

varmgalvaniseret stål. Du kan selv præge  

det færdige udtryk gennem valg af materialer  

til beklædning og tag. Beplantning, terræn og 

arkitektur kan også spille ind på valg af konstruk-

tion, beklædning og tag.

VALG AF MATERIALER 

Eksempler på træ- og stålbeklædning:

• THERMOWOOD

• MAHOGNI

• LÆRK

• HULPLADE 

• RIONET

Eksempler på tag:

• SEDUM

• PLAN STÅLPLADE

• POLYCARBONAT

• LP20 STÅLTRAPEZ

• TERMOTAG

FLEKSIBILITET OG SOLIDE MATERIALER

EKSEMPLER PÅ TAG
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EKSEMPLER PÅ TRÆ- OG STÅLBEKLÆDNING
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Tag udgangspunkt i antal af og størrelser på 

de containere miljøstationen skal indeholde, 

når størrelsen på miljøstationen skal defineres  

– se eksempler herunder. 

Det er vigtigt også at tage højde for gang- og 

manøvreplads samt adgangsforhold for både 

beboere og renovationsfolk. Træk gerne på 

vores erfaringer og få sparring i forhold til jeres 

løsning. 

CONTAINER OVERSIGT 

Affaldscontainer findes i mange størrelser og 

varinater. Vær opmærksom på at målene kan 

variere alt efter udbyder:

Liter Mål (H x B x D)

240 1070 x 580 x 730 mm

400 1120 x 980 x 740 mm

660 1120 x 1260 x 780 mm

770 1370 x 1260 x 780 mm

1000 1257 x 1354 x 1073 mm 

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER
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EKSEMPLER PÅ STØRRELSER AF MILJØSTATIONER
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TRÆK PÅ VORES KOMPETENCER OG ERFARING

Guide til en fremtidssikret miljøstation 

I de seneste år er der sket en del ændringer, som kan have indflydelse på antal og størrelse af de 

containere, du ønsker plads til. Du kan allerede nu overveje, om du bør lave miljøstationen større 

end til nuværende krav.  

• Tjek krav til affaldssortering 

Tag altid en snak med miljøforvaltningen/renovationen om, hvilke krav der stilles i forhold til 

affaldssortering i din kommune. 

• Byggetilladelse 

Forhør dig hos kommunens tekniske forvaltning vedrørende byggetilladelse. Undersøg, om der 

i kommunen er særlige krav til tag- og facadematerialer, samt afvanding af tag. 

• Nem adgang for beboere og renovation 

Husk, at det skal være (lige) nemt for alle beboere/brugere at komme til miljøstationen.  

Nogle kommuner har klare retningslinjer for minimumsafstand fra hoveddør til miljøstation. 

Vær OBS på krav til adgangsveje - både i forhold til renovation/tømning og brandveje. 

• Find den bedste placering terrænmæssigt  

Terrænmæssige forhold kan have indflydelse på placering, konstruktion og pris. Få lavet en 

LER-undersøgelse, der viser føringsveje i terræn, så I ved, hvad I skal være opmærksomme på. 

• Undgå lugtgener og skærpede brandkrav  

Placer gerne miljøstationen 5 meter eller mere fra bebyggelse - for at sikre mod lugtgener og 

øgede brandkrav til beklædning og tag. 
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NBB/340
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SKOVPARKEN/330 
JF/HH
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Guide til valg af døre og beklædning 

Generelt anbefaler vi en 130 cm åbning. Undersøg om renovationen har en holdning til dør/ikke 

dør og husk at angive åbningsretning. Klargøring til alle låsesystemer er mulig, afklar evt. med 

renovationen, hvilket system der ønskes.

• Almindelig dør eller skydedør?   
Begge døre har den fordel, at miljøstationen er bedre sikret mod tyveri og hærværk. For 

skydedøren gælder desuden, at den er nem at drifte og vedligeholde, samt at dørpladen ikke 

er i vejen i forhold til renovation/tømning.  Ulempen ved en almindelig dør er, at dørpladen 

kan være i vejen i forhold til renovation/tømning, samt at en løbende justering af hængsler er 

nødvendig.  

• Lukket eller åben beklædning?   
Fordelene ved en lukket beklædning er, at containere og storskrald skjules, så det ikke ses 

udefra, samt at snefyg og slagregn holdes ude. Til gengæld kan det føles utrygt for beboerne  

at færdes i og omkring miljøstationen. 

 

En åben beklædning derimod kan øge trygehedsfølelsen, da man både kan se ud og man kan 

ses udefra, når man færdes i miljøstationen. Desuden kan beplantning, som en del af beklæd-

ningen, skabe et smukt udtryk. Ulempen er, at snefygning og slagregn nemmere kan komme 

ind i miljøstationen.  

• Overvejelser vedr. drift og vedligehold   
Det kan være en fordel at vælge materialer, der ikke kræver væsentlig drift og vedligehold  

som fx mahogni eller varmgalvaniseret stål. Ønsker man at bruge nordiske træsorter i beklæd-

ningen, anbefaler vi, at man arbejder med thermowood, organo wood og lignende.
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Guide til leverandørkrav 

Det er vigtigt, at leverandøren sætter sig ind i netop dine behov. En besigtigelse af stedet kan 

være en fordel for alle parter. Her kan mange problemstillinger blive taget i opløbet. Tag en snak 

med f.eks. HITSA om, hvilke praktiske muligheder der er. Vores miljøstationer kan tilpasses efter 

behov.

• Undgå misforståelser - stil krav om tidsplan og tegninger 

Få sammen med leverandøren beskrevet, hvad det er, I vil have med i prisen, herunder også 

en tidsplan, så man ikke under eller efter opførelsen kommer i konflikt. Få, ud over pris og 

beskrivelse, også tegninger fra leverandøren inden endelig godkendelse. 

• Vær opmærksom på CE-mærkning og dokumentation 

Stil krav til producent/leverandør om CE-mærkning, og dokumentation herfor. Stil altid krav  

til leverandøren i forhold til dokumentation af ingeniørberegninger af overdækkede miljø- 

stationer. 
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SH/500
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RE/RD
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Guide til valg af belysning 

Det kan være en fordel at vælge belysning med bevægelsessensor eller med automatisk  

tænding ved skumring. Vær opmærksom på, at ved bevægelsessensor kan katte, ræve mv.  

forårsage at lyset tænder. Tag en snak med os, om hvordan dette bedst muligt kan forebygges.  

Ved ”skumrings-relæ” vil lyset være tændt konstant fra solnedgang til solopgang.

• Belysning eller ej?   
Lys i miljøstationen er tryghedsskabende og har den fordel, at både brugerne og  

renovationen har nemt ved at orientere sig. Husk også at undersøge med kommunen, om  

der er krav til, at vej og standplads skal være oplyst. 

 

 

 

 

 

 

Kombiner din miljøstation med cykelparkering og  
byrumsinventar fra HITSA 

HITSA har i mere end 30 år produceret inventar til byrum og parker i samarbejde med arkitekter 

og kommuner. Vi bestræber os på at fremstille design, som komplementerer omgivelserne og  

skaber merværdi - også flere år frem. Hos HITSA vægter vi kvalitet højt. Derfor er alle vores pro-

dukter fremstillet af solide materialer, så de kan holde til at blive brugt, samt modstå vind og vejr.

Træk på vores kompetencer og erfaringer med design og konstruktion af miljøstationer,  

og lad os få en snak ud fra dine konkrete behov. 
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HITSA A/S
75 57 41 55 
www.hitsa.dk

MA
RT

S 2
01

9


