
Fælles affaldsløsning til 
restaffald og madaffald

Side 1

En fælles affaldsløsning giver dig mulighed for at gå sammen med én eller flere naboer, om at dele  
affaldsbeholdere. 

Oprettelse af fællesløsning
For at oprette en fællesløsning skal der udfyldes et aftaleskema. Af skemaet skal fremgå hvilke  
husstande, der ønsker at indgå i fællesløsningen. I skal beslutte, hvilke beholdere I ønsker samt  
placering af beholderne. Derudover skal I vælge en kontaktperson, som står for dialogen med  
Redux – Affald og Genbrug.

Hvis I har brug for hjælp til at vælge en løsning, er I velkommen til at kontakte Redux – Affald og  
Genbrug på telefon 79 79 71 00.

For at skraldemanden skal kunne hente beholderne fra standplads, skal adgangsvejen bestå af en 
jævn og ubrudt belægning i form af fliser, asfalt eller lignende og der må ikke være fald eller stigninger. 
Det er de tilsluttede husstandes ansvar, at adgangsvejen lever op til gældende krav.  
Læs mere om adgangsvejen her: 
kolding.dk/affald

Tømningsgebyr
Tømningsgebyret for de fælles beholdere, bliver som udgangspunkt ligeligt fordelt mellem de  
tilsluttede husstande. Gebyret bliver opkrævet over ejendomsskattebilletten. Hvis husstandene ønsker 
en anden fordeling af tømningsgebyret, er dette også muligt.

Eksempel 1
4 rækkehuse er blevet enig om at indgå i en fælles affaldsløsning og de vil gerne dele følgende  
beholdere: 
1 stk. 660L til restaffald med 14. dags tømning (2.226 kr. i tømmegebyr)
1 stk. 240L til madaffald med 14. dags tømning (1.091 kr. i tømmegebyr)

Adresse Andel af tømmegebyret Tømmegebyr pr. år inkl. moms, 2020

Renovationsvej 1 1 829,25 kr.

Renovationsvej 2 1 829,25 kr.

Renovationsvej 3 1 829,25 kr.

Renovationsvej 4 1 829,25 kr.

Eksempel 2
2 etageboliger – en etagebolig med 3 lejligheder og en etagebolig 2 med lejligheder, er blevet enig om 
at indgå i en fælles affaldsløsning og de vil gerne dele følgende beholdere: 
1 stk. 660L til restaffald med 14. dags tømning (2.226 kr. i tømmegebyr)
1 stk. 240L til madaffald med 14. dags tømning (1.091 kr. i tømmegebyr)

Adresse Andel af tømmegebyret Tømmegebyr pr. år inkl. moms, 2020

Renovationsvej 1 3 1.990,20 kr.

Renovationsvej 2 2 1.326,80 kr.
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Udover tømningsgebyret fra restaffald og madaffald, betaler alle beboede enheder:
- Administrationsgebyr
- Miljø- og iglostationer
- Genbrugspladser
- Storskrald
- Farligt affald
- Lukkede deponier og bygninger

Gebyrerne opkræves i henholdt til Kolding Kommunes enhver tid gældende takster. 2 gange årligt, i 
januar og juli måned, opkræves gebyrerne via ejendomsskattebilletten.

Ændring af fællesløsning
Ønsker I at ændre fællesløsningen skal der laves et nyt aftaleskema. Ændringen kan for eksempel 
være:

- Antal og størrelse på beholdere
- Ny kontaktperson
- En af de tilsluttede husstande ønsker at udtræder af fællesløsningen
- En husstand ønsker at indtræde i fællesløsningen 

Ophør af fællesløsningen
Ønsker I at fællesløsningen skal ophøre, skal Redux – Affald og Genbrug informeres af  
kontaktpersonen.

Hvis der opstår uenighed omkring fællesløsningen mellem de tilsluttede husstande, kan  
Redux – Affald og Genbrug ophæve fællesløsningen.

Renholdelse og sortering
Det er de tilsluttede husstandes ansvar at:

- Affaldet bliver sorteret korrekt i beholderne 
-  At beholderne ikke bliver overfyldt. Hvis beholderne i en længere periode er overfyldte, kan 

Redux – Affald og Genbrug kræve, at der tilmeldes flere beholdere
- Renholde standplads og affaldsbeholdere
-  Om vinteren skal fortov/vej samt adgangsvej være ryddet for sne samt gruset eller saltet, hvis 

det er glat

Læs mere om Kolding Kommunes databeskyttelse her:  
https://www.kolding.dk/om-kommunen/orientering-om-databeskyttelse

https://www.kolding.dk/borger/affald-genbrug


Aftaleskema –  
fællesløsning til  
restaffald og madaffald
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Aftaleskema - fællesløsning til restaffald og madaffald 
 
Følgende husstande nævnt på denne liste bekræfter, at de ønsker at være sammen om 
en fælles affaldsløsning for restaffald og madaffald. 
 
 
Beholdertype: 
Restaffald: Størrelse Antal 

  

  

 
 

Madaffald: Størrelse Antal 
  
  

 
 

Tømmefrekvens Uge 14. dag 
  

 
 
 
Hængelås på beholderne 

Ja Nej 
  

 
Antal nøgler:  

 
 
 
Placering af beholdere: 
Adresse:  

Startdato:  

 
 
 
Kontaktperson: 
Navn:  

Adresse:  

Telefonnummer:  
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Tilsluttede husstande: 
 
1. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
2. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
3. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
4. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
5. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 
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6. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
7. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
8. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
9. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 

 

 
10. 
Navn:  

Adresse:  

Underskrift:  

Andel af 
tømningsgebyret: 
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