
Underground Waste Systems
According to norm EN13071-1

Helt nedgravd avfalls løsning

Helt og delvis over bakken avfalls løsning

Miljø skap til beholdere Semi nedgravd avfalls løsning



Om abc Miljø AS

Om abc Miljø AS

Abc miljø as er et resultat av at to sterke aktører innen produksjon 
av avfallsløsninger for det Nordiske markedet valgte å slå seg 
sammen. De ønsket et direkte salgsledd i Norge.

Abc miljø skal fokusere på salg og utvikle avfallsløsninger for 
kommunale og interkommunale selskaper pluss sameier og 
borettslag/boligbyggerlag samt utbyggere i Norge og sverge.

Den ene aktøren i Abc miljø as er Hansen Sveis & Montering AS i 
Fredrikstad som har produserer avfallsskap (miljø skap)for det 
norske markedet i mange år.

Den andre aktøren er Syltex i Polen og Tyskland som står bak 
produksjonen av avfallsløsningene som er levert i Norge i en 
årrekke. 

De er også eier av Transportøren (Tymar)som leverer produktene 
som blir produsert i Polen og Tyskland til hele Norden.

Abc miljø as valgte og ansatte Pål Andre Martinsen som daglig 
leder. Pål har mange års erfaring med salg og oppfølging av disse 
produktene mot kommunale og interkommunale selskaper samt 
private aktører innen en rekke sektorer.

Abc miljø as har også etablert sitt eget service team som reiser 
over hele Norge hvis det skulle oppstå noen form av problemer 



Types of inserts and lifting systems

Trommel

Papir

Glass

2-hook Kinshofer 1-hook

*In the second half of 2022, a new pillar will be available in which the factions will be exchangeable.



Column dimensions



Pedestrian floor

Underground collector

Bottom claps

Waste collection column

Hooks for crane service

2-hook container



Capacity 5m3

Capacity 4m3

Capacity 3m3

2H 1H

Types of underground containers



Container dimensions

Container 3m3

Closed claps Open claps



Container dimensions

Container 4m3

Closed claps Open claps



Container dimensions

Container 5m3

Closed claps Open claps



Underground Waste Systems 
According to norm EN13071-1

6m3 7m3

Settes i 7m3 betong



Types of underground containers

Collector for capacity 7m3

Collector for capacity 6m3



Container 6m3 dimensions

Container 6m3

Closed claps Open claps



Container 7m3 dimensions

Container 7m3

Closed claps Open claps



Bunntømte beholdere med to 
fraksjons- kammer 



Bunntømte beholdere med delte fraksjons-kammer, 
kan inndeles i forskjellige størrelser og freakjoner, 

etter ønske og behov.
Delt kammer leveres i 3-4-5-6-7 m3 beholdere kun 

fra ABC Miljø AS

Disse kan tømmes med kranbil til 2 krok løsning



We deliver concretes 3m3, 4m3 ,5m3 ,6 and 7m3 

produced by:

INDYPREF Sp. z o.o. or Kleihues.

The delivered concretes are already equipped with the 

safety system. All adjusting feet are already adjusted to 

the height of the container.

Installation of containers in 5m3 6m3 and 7m3 
concrete with statives

*Containers with a capacity of 6m3 and 7m3 will be available in the second half of 2022



Installation of containers in 7m3 concrete with statives

Container 7m3 in concrete Container 6m3 in concrete



Safety system for 6m3 and 7m3 container



Strength class: C35/45
Environmental class: XC4, XF1, XA1, XS3,XM2, W12



Clap

Adjusting frame

Four release pedals

Small 
springs

Long springs

Safety system 



Safety system - dimensions



5m3 concrete dimensions

Strength class: C35/45
Environmental class: XC4, XF1, XA1, XS3,XM2, W12



Crane attachment

Waste collection column

Waste container up to 5m3

Integral safety system

Reinforced concrete

Container equipment options:

- Electronics with RFID access control
- Fill level monitoring system
- GPS route management
- Maintenance / Service package

Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy
paal@abcmiljø.no
90 99 82 25



Electronics with RFID access control

Access control

• Access to the system is controlled by a card reader. The customer pays only for the waste

that fits in the drum. When the drum is closed, re-access is only possible by opening with

a card.

Access by a card

• The electronics are powered by batteries installed inside the column. The battery can also

be equipped with a solar panel so that it is always charged.

• As an additional option, it is possible to equip the container with a waste sensor. Data

from the system can be tranferred automatically and used to plan collection rounds.

Magnetic conductive strip

Drum lock

Drum sensor

Waste sensor

Battery



Manual lock access control

• Access to the system can be managed also economically through a manual lock instead of

card. Manual lock can be used for drum and papier insert.

Manual lock

Manual lock

Drum blocking plate

Lock insert

Manual lock for drum

Manual lock for papier clap

Lock insert

Manual lock

Papier clap blocking plate

Drum

Papier clap



Transport 

We deliver complete containers with concretes armed with safety systems and properly set

adjusting feet. We transport our products in open trailers, which means that access to

unloading is from both sides.

Concrete
5m3

5m3

5m3

3m3

3m3

Safety systems mounted

Concrete
5m3

Concrete
5m3

Concrete
5m3

Concrete
5m3

Concrete
5m3

Concrete
5m3

Concrete
5m3

5m3

5m3

5m3

5m3

Safety systems mounted

Colums

OPTION 1: transport of 2 x 5m3 and 2 x 3m3 containers with concretes and safety systems

OPTION 2: transport of 4 x 5m3 containers with concretes and safety systems ( the same way

of transport is for 4m3 containers ).

In the case of transporting 5m3 or 4m3 or the combination, it is necessary to install the

colums after unloading because they are unscrewed during transport. To install them, see the

’Column assembly instruction’.



Column assembly instruction

STEP 1.
Slide the column into the frame of the container.

Montage feets

Angle plates in containers frame

STEP 2. Mount pillar to the frame
using montage materials:
4x M16x45 DIN933 -bolts
4x M16 DIN9021 -washers  

STEP 3. Connect middle hook with
4 chains using 4 chainlinks delivered
with the hook.
ATTENTION:
Chains must go straight from the container to
the hoisting hook.

Distance between
column and floor
should be between
5-10mm!



After the warranty period for the containers, we guarantee our customers access to service parts

that can be ordered due to wear or damage. We provide access to such service parts as:

Hooks / Complete colums / Drums / Papier inserts / Glas inserts / Bumpers / Locks / Claps /

Pedestrian floors / Claps for safety systems / Adjusting frames / Hinges / Chains / Statives and

many others. We also make special orders depending on the needs. If you have any questions,

please contact us directly.

Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy
paal@abcmiljø.no
90 99 82 25





• we provide a 8-year warranty for all mechanical parts;

• we provide a 10-year warranty for concrete that is buried;

• We provide a 8-year warranty in the case of signing a service contract and documenting the

services that take place once a year;





Overbakken beholdere 3/4/5m3
Produsert i høy kvalitet som 

etterligner de nedgravd enhetene



Produsert i 3 mm stål.
Antigraffiti.

Hammerlakk(pulverlakkert)
Forsterkede hjørner



Beholdere som gir borettslaget 
et virkelig løft 



Leveres i alle farger og innkast



Leveres også i delvis nedgravd



Overbakken og delvis nedgravd 
leveres også i to kammer-

løsning 3/4/5m3.



Overbakken og delvis nedgravd 
leveres også i to kammer-

løsning 3/4/5m3



Semi nedgravd



Semi nedgravd



Service
Skulle noe som helst oppstå, står vårt serviceteam 

fra Abc miljø as klare over hele Norge



Miljø skap til alle beholdere

Vi produserer våre skap i Polen. Skapene har innvendig 
selvbærende galvanisert stålkonstruksjon. De har stor 

bæreevne og gir skapene en svært solid og stabil utførelse. Vi 
har opparbeidet oss god ekspertise og garanterer et godt og 

kvalitativt produkt. Disse skapene har blitt levert i Norge i over 
20 år. Det er levert ca. 2000 skap på det norske markedet.

Her fra levering av skap til 660 liter 

beholdere i juli 2022. På bilde til 

venstre Truls Viborg sitter i styret av 

kjøpene borettslag. Referanse 

tlf.98252868. til Høyere Øyvind fra 

fredrikstad kommune renovasjon. 

Disse skapene er levert i hele Norge 

gjennom en årrekke. 



Miljø skap til alle beholdere
Skap kan beises i ønskede farge

Vi levere skap i  polyplank/impregnert tre/stålkledning 

Vi Lager også kombi skap. Farligavfall/plast og div 

Skapene leveres med rektangulære luker.

Lukene merkes med riktig avfallsfraksjon og gjør 

sorteringen enkel og oversiktlig. Ved å benytte 

våre avfallsskap står containeren beskyttet og 

skjult, og luktproblematikken reduseres.



Miljø skap til alle beholdere

Skap for 1 beholder 370L-660L Skap for 2 beholder 370L-660L

Skap for 3 beholder 370L-660L

Skap for 5 beholder 370L-660L

Skap for 4 beholder 370L-660L

Skapene løftes på plass med kran

Skapene leveres med rektangulære luker.

Lukene merkes med riktig avfallsfraksjon og gjør 

sorteringen enkel og oversiktlig. Ved å benytte 

våre avfallsskap står containeren beskyttet og 

skjult, og luktproblematikken reduseres.



Miljø skap til alle beholdere

Vi levrer også miljøskap som er og anse som 
brannsikker. Disse består av ikke brennbart 
materiale og er kledd innvendig med stålplater

Skapene leveres med 
rektangulære luker.

Lukene merkes med riktig 
avfallsfraksjon og gjør 

sorteringen enkel og oversiktlig. 
Ved å benytte våre avfallsskap 
står containeren beskyttet og 
skjult, og luktproblematikken 

reduseres.



Miljø skap til alle avfalls-
beholdere

Mål på 370-liter skap
SK 1. H.175cm B.107cm D. 105cm 
SK 2. H.175cm B.200cm D. 105cm 
SK 3. H.175cm B.294cm D. 105cm 
SK 4. H.175cm B.387cm D. 105cm 
SK 5. H.175cm B.481cm D. 105cm 

Mål på 660-liter skap
SK 1. H.175cm B.107cm D. 156cm 
SK 2. H.175cm B.200cm D. 156cm 
SK 3. H.175cm B.294cm D. 156cm 
SK 4. H.175cm B.387cm D. 156cm
SK 5. H.175cm B.481cm D. 156cm 

Mål på 1000-liter skap
SK 1. H.179cm B.125cm D. 156cm 
SK 2. H.179cm B.249cm D. 156cm 
SK 3. H.179cm B.394cm D. 156cm
SK 4. H.179cm B.484cm D. 156cm

Skapene finnes for beholderstørrelsene: 
370 liter  og 660 liter og 1000 liter

Vi gir 8 års garanti.



Takk for oppmerksomheten

Hva kan vi hjelpe deg med?
Hei, mitt navn er Pål, og jeg er 
daglig leder for ABC Miljø AS. 

Kontakt meg for en 
uforpliktende prat om deres 

avfalls-prosjekter.


