
Ejerlauget
Fredensgade/Hollændervej

Håndtering af affald

Beboervejledning

Sådan gør du: www.kolding.dk:

Find din adresse på 
rullegardinet

Hvis din adresse ikke er der, skal du kontakte 
din udlejer eller renovationsafdelingen hos 

Kolding Kommune, tlf. 79 79 79 79

Udfyld alle felter og få din 
bekræftelse

Sorter efter skiltene!!

http://www.kolding.dk/


SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD
OBS: Kun én type affald pr. klar plastsæk. Alt skal være rent, tørt, og tømt for indhold.
Stort genbrugeligt affald er:  Hårde hvidevarer - Indbo (ikke fastnaglet) - Stort elektronik
Pap - bundtes med snor - Småt genbrugeligt affald (i klare affaldsposer) er: Hård plast 
(uden faremærker) - Klar plastfolie - Farvet plastfolie - Tøj og sko - skal være bundtet parvis -
Papir – Metal - Mindre pap - Glas og flasker (hele, ingen skår) - Blød PVC (fx regntøj)
OBS: Storskrald er ikke haveaffald, træ, planglas, sanitet, farligt affald, hård pvc, maskiner, 
tanke, bygge- eller erhvervsaffald. DET SKAL DU SELV SØRGE FOR AT BORTSKAFFE.
SÅDAN PLACERER DU DIT STORSKRALD
Dit storskrald skal være klar til afhentning kl. 07.00 på afhentningsdagen. Storskrald må ikke 
stilles ud tidligere end dagen før datoen for afhentning. Dit storskrald skal være let at 
komme til og let at se. Adgangsvejen skal være frie og leve op til gældende krav.
SÅDAN HÅNDTERER DU DIT STORSKRALD
Betingelserne sikrer arbejdsmiljøet for dem, der henter dit storskrald, og de sikrer, at det 
storskrald, du afleverer, kan genbruges. Plastsække og indholdet i dem må veje op til 15 kg 
pr. sæk. Sække skal være af god kvalitet, forsvarligt lukkede og hele ved afhentning, så de 
kan transporteres uden risiko for spild. Placer dit storskrald, så man kan få fat i det mellem 
knæ og skulderhøjde. Storskrald skal så vidt muligt skilles ad, hvis det er mere end 1 meter 
på noget led Storskrald må ikke veje mere end at to mand kan bære det.
SÅDAN MARKERER DU DIT STORSKRALD: Storskrald skal stå samlet og tydeligt afgrænset. 
Du har ansvaret for at markere dit storskrald, så der ikke opstår tvivl. Hvis der er tvivl om, 
hvorvidt noget er storskrald, medtages det ikke.

BETINGELSER FOR KOLDING KOMMUNES 
STORSKRALDSORDNING
Ordningen dækker indsamling af 
genbrugeligt affald fra private 
husholdninger.
Som borger i Kolding Kommune kan du få 
hentet storskrald op til seks gange om 
året.
Der går 2 - 7 arbejdsdage fra du bestiller, 
til vi henter dit storskrald. Hvis det ikke er 
muligt at hente storskraldet på grund af 
driftsproblemer som nedbrud af køretøj 
eller meget dårligt vejr, udsætter vi 
afhentningen, til det igen er muligt at 
komme frem. Du må højest stille 3 
kubikmeter storskrald ud pr. bestilling, og 
det må højst være 3 meter langt. Ellers 
kan vi ikke have det med i bilen.

Afhentning bestilles på 
www.kolding.dk – Borger – Affald & 
genbrug – Bestil afhentning af 
storskrald.

Vi sørger for, at du får afhentet dit husholdningsaffald, men der 
er nogle regler der skal overholdes.

Det her går IKKE – det koster penge

Alt affald skal afleveres i affaldsskurene og sorteres som det fremgår af 
skiltene. Store effekter skal man selv sørge for at komme af med. Det der 
ikke kan være i containerne MÅ MAN IKKE aflevere.

Heldigvis har Kolding Kommune en ordning, der kan hjælpe dig
af med de fleste af de ting, der ikke kan afleveres i vores
containere. HELT GRATIS: Bestil afhentning af storskrald

Afhentning bestilles 
på www.kolding.dk –
Borger – Affald & 
genbrug – Bestil 
afhentning af 
storskrald.

Kolding Kommune gør meget for at 
hjælpe dig med dit affald: Hent App:
Med Affald Kolding kan du:
se hvilke ordninger, du er tilmeldt og ændre dem -
se hvornår dit affald bliver hentet - give besked, hvis 
din skraldespand ikke er blevet tømt - give besked, 
hvis du ser affald på offentlige veje og områder -
bestille tømning af ekstra affald - bestille afhentning 
af storskrald - få nyheder om affald og genbrug -
få hjælp til at sortere dit affald med sorteringsguiden, 
som har ca. 1100 affaldstyper - finde din 
nærmeste genbrugsplads og se åbningstiderne.
Hent appen nu!
App'en Affald Kolding findes i både App Store og 
Google Play, og den er selvfølgelig gratis.

http://www.kolding.dk/
http://www.kolding.dk/

