
 

Vilkår for leie av 

container/beholder/BigBag 

 
Vi ønsker at våre kunder skal få en positiv opplevelse av å benytte Containerservice Hadeland.  
For å kvalitetssikre våre tjenester har vi satt opp noen punkter som vi ønsker at du gjennomgår før vi 
transporterer containeren ut til deg:  
 
 
Utkjøring/plassering:  
 
- Er det plass til å sette fra seg containeren? Denne type biler krever noe plass. Ved bruk av en 10 m³ container 

er plassbehovet: Bredde ca. 3 meter, lengde ca. 14 meter, ved levering av en 22 m³ container vil plassbehovet 
være: Bredde ca. 3 meter, lengde ca. 17 meter.  

- Hvilke underlag er det der containeren skal stå? Dersom det for eksempel er belegningsstein eller asfalt må 
du ta stilling til om underlaget tåler vekt av bil og utstyr. Vekt på dette vil være pluss-minus 15. tonn  

-  Dersom du kaster væskeholdig avfall i containeren så kan containeren lekke. Ved åpen container vil dette 
forekomme ved regnvær. Vær oppmerksom på at det kan komme rustvann ut av containeren som kan 
resultere i misfarging av underlaget.  

 
Anvendelse: 
  

- Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at man ikke overfyller containeren. Hvis det stikker ting ut av 
en container, enten det er over eller bak så vil dette resultere i at sjåføren ikke kan transportere 
den.  

- Kunden må selv rydde for snø før tømming  

- Ved merarbeid på grunn av over lessing, snørydding, flytting av annet avfall/utstyr eller lignende vil gebyr bli 
belastet kunden.  

- Ved skade på utstyr som følge av bruk vil gebyr belastes kunde, herunder flytting/lasting av 
container/beholder m.m. 

-  Kunden er selv ansvarlig for at brannforskriften følges.  
- Container skal plasseres minst 5meter fra brennbar bygning, hvis containeren inneholder brennbare 

materialer skal avstanden være 8meter.  
-  Plasseres containeren nærmere enn angitte lengder, vil dette skje på bestillers/eiers ansvar.  

- Avfall kan ikke leveres i «svartsekker» da det er krav om at alt avfall synes i sekkene.  

 Gjennomsiktige sekker skal benyttes.  

- Ved feilsortering vil det forekomme avvik i levering av avfall. Kunden vil bli belastet avviksgebyr 
som følge av feilsortering. Et slikt avvik vil ha ulike satser avhengig av type feil og nødvendig 
behandling av avvik.  

 
 
 

 


