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Drøftelse af muligheden for fælles affaldsløsninger 

 
Til grundejerforeninger og ejerforeninger i Ringkøbing-Skjern Kommune – oplæg til drøftelse af 
muligheden for fælles affaldsløsninger. 
 
 

Hvilke forhold kan give mulighed for fælles affaldsløsninger?  
(1) Der er mulighed for fælles affaldsløsninger, hvis de fysiske forhold ikke tillader, at I kan placere 
individuelle affaldsbeholdere. Dette kan gøre sig gældende ved etageboliger, 
rækkehuse/kædehuse/tæt lav bebyggelse og tætte bykerner.  
 
(2) Jeres boligenheder skal være placeret på det samme matrikelnummer – det vil sige, at I skal have 
en fællesmatrikel.  
 
(3) På fællesmatriklen skal der være et område, hvor der kan indrettes en affaldsgård, som lever op til 
de gældende adgangskrav. 

 

Et eksempel på indretning af en fælles affaldsløsning 

 



 

 

Intern drøftelse i jeres forening  

Hvis (1), (2) og (3) gør sig gældende i jeres tilfælde, så kan I i foreningen drøfte, om I ønsker en fælles 

affaldsløsning. I finder herunder et oplæg til drøftelse. 

 

I skal være opmærksomme på, at 

Alle boligenheder skal være på samme ordning:  

Der skal være enighed om løsningen i foreningen, idet alle boligenheder enten skal have individuelle 

eller fælles beholdere.  

Affaldsbeholdere skal stå det samme sted:  

I skal være opmærksomme på, at mad- og restaffald skal indsamles det samme sted som det 

genanvendelige affald. Det vil sige at beholderne enten skal være ved den enkelte bolig eller i et fælles 

affaldsområde. 

Individuelle affaldsbeholdere  

Fordele - Det er nemmere at sortere, når de kommende beholdere til genanvendeligt 
affald er er lige ved døren. Det er muligt at sortere det genanvendelige affald 
ved siden af køkkenvasken og bære det direkte ud i beholderen. 

- Den enkelte ejer er ansvarlig for egen kapacitet og egen brug af beholderne. 
Husk at - Hver ejer skal bekoste og indrette adgangsforhold og standplads efter 

gældende regler. 
- Hvis I ønsker ensartethed i jeres område, kan I aftale retningslinjer for 

udseende af beholderskjul eller brug af en standardflise. 
 

Fælles affaldsbeholdere  

Fordele - Fælles affaldsbeholdere er mindre synlige i jeres område 
- Der vil være en lille besparelse 

Husk at - Der vil være længere at gå med det sorterede affald. Det betyder, at I skal 
tænke mere over indendørs sorteringsløsninger/opsamlingsløsninger. 

- Foreningen har ansvar for ryddelighold, bestilling af ekstra tømninger og 
eventuel tilpasning af kapacitet.  

- Det er Genbrugs erfaring at ryddelighold af fælles affaldsområder fungerer 
bedst, når der er en lønnet medarbejder, der ha ansvar for et område.  

- Foreningen skal bekoste og indrette adgangsforhold og standplads til fælles 
hjulbeholdere efter gældende regler.  

De gældende regler for adgangsforhold kan læses på www.rksk.dk - Ringkøbing-Skjern Kommunes 

hjemmeside  

http://www.rksk.dk/
http://www.rksk.dk/


 

 

Ændret opkrævning ved fælles affaldsløsninger  

Individuelle affaldsløsninger opkræves over jeres individuelle ejendomsskattebilletter. Hvis I 

vælger en fælles affaldsløsning, så skal I være opmærksomme på, at opkrævningen for renovationen 

vil ændres.  

Ved en fælles affaldsløsning er der samlet opkrævning over skattebilletten til jeres fælles matrikel. 

Det vil sige, at I i foreningen skal huske at hæve jeres kontingent, så I kan betale renovationen fælles. 

 

Muligheder for fælles affaldsløsninger  

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der to muligheder for fælles affaldsløsninger:  

(1) Fælles hjulbeholdere  

(2) Nedgravede beholdere  

Det er politisk besluttet, at fælles hjulbeholdere og nedgravede beholdere er ligestillede alternativer. 

 

(1) Fælles hjulbeholdere  

Det vil sige, at kommunen stiller hjulmateriel til rådighed. Alle omkostninger til beholdere, tømning og 

behandling er i det årlige renovationsgebyr for beholderen. Foreningen skal som angivet bekoste og 

indrette fælles affaldsområde. 

 

(2) Nedgravede beholdere  

Hvis en forening ønsker at etablere nedgravede beholdere, så foreligger muligheden. Foreningen vil 

skulle bekoste etablering, vedligehold, oprydning og rengøring, eventuelle tilpasninger samt tømning 

og behandling af affaldet. Genbrug vejleder i forhold til etablering, - og godkender, inden et projekt 

sættes i gang. 

Læs mere om nedgravede affaldsbeholdere på www.rksk.dk - Ringkøbing-Skjern Kommunes 

hjemmeside  

http://www.rksk.dk/
http://www.rksk.dk/


 

 

 

Har I brug for hjælp?  

Hvis I har brug for hjælp i jeres drøftelse, så kontakt Team Dagrenovation på tlf. 99 74 10 14 eller på 

mail affald-genbrug@rksk.dk - mail til Team Dagrenovation  

mailto:affald-genbrug@rksk.dk
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