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Mere sortering 
– flere beholdere
Som alle andre danske kommuner skal vi sortere mere i Hedensted Kommune. Derfor kommer
der en ny affaldsløsning i foråret 2021. Med den nye affaldsløsning bliver det nemt for borgerne at
aflevere sorteret affald der, hvor de bor.

Med den nye affaldsløsning 
skal vi sortere

Der er flere valgmuligheder
Med den nye affaldsløsning kan I som bolig- eller
grundejerforening vælge mellem flere beholdertyper.
Hedensted Kommunes anbefaling er fællesløsninger med halvt
nedgravede beholdere eller 660 L beholdere. Begge løsninger er
de mindst pladskrævende – også for den en kelte borger.

METAL
PLAST
MAD- OG DRIKKEKARTONER

Vælg samme løsning
Som bolig- eller ejerforening (matrikel) skal I vælge den samme
løsning. Kontakt os på affald@hedensted.dk.

PAPIR
PAP
RESTAFFALD
MADAFFALD

OBS:
Som bolig- eller ejerforening har I selv ansvaret for at
etablere en løsning med nedgravede beholdere. Der er
en lang etableringstid, og I skal derfor hurtigst muligt og
senest ved udgangen af januar tilkendegive, hvis I ønsker 
at etablere denne løsning, så I er klar til 1. maj 2021. 
Se vedhæftede guide til nedgravede beholdere.

GLAS
Har I ikke allerede kuber til glas, anbefaler Hedensted
Kommune, at I etablerer en løsning til sorteret glas med kuber
eller beholdere.

Fra januar 2021 kan I oplyse jeres valg på 
www.viermed.dk

FARLIGT AFFALD
Borgere, der får 240L beholdere med to rum får også en
miljøkasse til farligt affald. Ved andre løsninger skal man som
i dag køre farligt affald på genbrugspladserne.
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Affaldsstation med 
nedgravede beholdere
Denne løsning er det, der hedder halvt nedgravede beholdere. 
I skal mindst have fire beholdere af denne type.

Etablering af affaldsstation
I skal som bolig- eller grundejerforening selv etablere og
vedligeholde affaldsstationen med de halvt nedgravede
beholdere. Før I går i gang, skal I kontakte affald@hedensted.dk.
Der er flere forhold, I skal være opmærksomme på. Hedensted
kommune hjælper jer med dem, og de er samlet i det vedhæftede
dokument: Guide til nedgravede beholdere.

MADAFFALD

PAPIR OG PAP

RESTAFFALD



Kapacitet og adgangsveje til nedgravede
beholdere
I skal i forbindelse med etableringen
være opmærksomme på, hvor meget
kapacitet I har behov for. I skal også
være opmærksomme på, om der
er plads til, hvis vi i fremtiden skal
sortere i flere affaldstyper. Derudover
er det vigtigt, at I overholder de regler,
der gælder for adgangsvejen – både for
renovatør og borgere.

METAL, PLAST
OG M
 AD- OG
DRIKKEKARTONER

VIGTIGT:
Læs regler for
adgangsvejen i
det vedhæftede
dokument: Tjek
på adgangsvejen.

Økonomi
I skal som bolig- eller grundejerforening selv betale
etableringsomkostningerne i forbindelse med de nedgravede
beholdere. I vil få et tilskud, der svarer til den pris, det ville
have kostet at få to 240 L beholdere med to rum pr. husstand.
Opkrævningen for afhentning af affald vil være baseret
på antal og type af nedgravede beholdere, og hvor ofte de
bliver tømt. I modtager opkrævningen som bolig- eller
grundejerforening og skal stå for at opkræve de enkelte
borgere, medmindre I vælger ’fast takst’, som er dyrere. Med
’fast takst’ sender Hedensted Kommune opkrævningen ud til
den enkelte husstand. Se vedhæftede foreløbige takstblad.

EVT. BEHOLDER TIL GLAS
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Affaldsstation 
med beholdere
På jeres affaldsstation eller i jeres affaldsgård skal I have plads
til alle de nævnte affaldstyper. I kan selv vælge, hvordan I
ønsker kombinationen af 240 L beholdere og 660 L. Det er
muligt at få flere beholdere til én affaldstype, hvis der er brug
for det. Det er ikke muligt at få en 660 L beholder til madaffald.

VIGTIGT:
Læs regler for
adgangsvejen i
det vedhæftede
dokument: Tjek
på adgangsvejen.

Kapacitet og adgangsveje til beholdere
I skal i forbindelse med etableringen være opmærksomme på,
hvor meget kapacitet I har behov for. Overvej også, om der vil
være plads til flere affaldstyper i fremtiden. Derudover er det
vigtigt, at I overholder de regler, der gælder for adgangsvejen –
både for renovatør og borgere.
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Beholdere ved 
hver husstand
Med denne løsning får hver husstand to beholdere på 240 L 
opdelt med to rum. Løsningen kræver, at der er plads til to
beholdere pr. husstand. Det er ikke muligt at kombinere denne
løsning med en fællesløsning, så borgerene fx har restaffald
ved husstanden og de andre typer affald i en fællesløsning.
Beholderne til mad- og restaffald bliver tømt hver anden uge.
Beholderne med de øvrige affaldstyper bliver tømt hver fjerde
uge.
Udgiften til de to to-delte beholdere til hver husstand vil blive
opkrævet over ejendomsskatten. Opkrævningen afhænger af
boligformen – har I en stor fælles matrikel, modtager boligeller ejerforening som udgangspunkt regningen.

Bud på det årlige tømmegebyr (ekskl. miljøgebyr)
To to-delte beholdere

Fællesløsning affaldsgård
med beholdere

Affaldsstation med delvist
nedgravet

Helårs

Sommer

Helårs

Sommer

Helårs

Sommer

20

29.000

22.000

21.000

19.000

54.000

35.000

35

50.000

39.000

32.000

31.000

54.000

35.000

50

71.000

55.000

44.000

41.000

68.000

46.000

70

100.000

77.000

62.000

59.000

68.000

46.000

85

130.000

94.000

74.000

71.000

83.000

56.000

100

142.000

110.000

95.000

85.000

106.000

76.000

Antal boliger

(Tabellen er lavet på baggrund af et gennemsnit på to borgere pr. husstand)
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Spørgsmål
og svar
Et affaldsområde i forandring og en ny affaldsløsning
vil helt naturligt give anledning til spørgsmål.
Du er meget velkommen til at kontakte Hedensted Kommune.

E-mail: affald@hedensted.dk
Telefon: 79 75 56 80

viermed.dk

