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Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen, Renovation

Kolding Kommune er godt i gang med 
at blive en grønnere plet på danmarks-
kortet. 

Sortering af madaffaldet er et stort skridt 
på vejen. Projektet indfases løbende 
fra april 2018 til i løbet af 2020, hvor alle 
borgere er med. 

Hvornår starter den nye ordning? 
• Vamdrup og Lunderskov april 2018
• Christiansfeld oktober 2018
• Kolding Syd primo 2019
• Kolding Nord ultimo 2019
• Kolding midtby og sommerhuse 

primo 2020

Du vælger selv din skraldespand
Inden den nye ordning træder i kraft, skal 
alle ejendomsejere have en ny affaldsbe-
holder. Renovationsafdelingen foreslår 
en affaldsbeholder ud fra den enkelte 
husstands behov. Men du vælger selv, 
om det er den løsning, du gerne vil have. 

Hvis du bor i en lejebolig, sørger din 
udlejer for at etablere den nye løsning, 
hvor du bor.

De nye beholdere leveres sammen med 
en lille køkkenspand til madaffaldet og 
grønne poser til et års forbrug. Alle får 
også en informationspakke med en 
sorteringsvejledning.

Hvad sker der med madaffaldet?
Skraldemanden henter dit restaffald og 
madaffald på én gang. 

Skraldebilen har to rum, hvor det ene er 
til madaffald, og det andet er til restaffald. 
Efterfølgende tømmes hvert rum for sig.
En gang sorteret – altid sorteret. 

Hvad bruges madaffaldet til?
Madaffald kværnes og bliver til en grødet 
masse, der sendes på et biogasanlæg. 
Her giver den næring til bakterierne fra 
den gylle, landmændene afleverer.  
Biogassen kan bruges til at lave el, 
brændstof og varme.

Når massen er afgasset, spredes den 
som gødning på markerne. Planterne 
har godt af de store mængder fosfor og 
andre næringsstoffer.  



2 – 3

Godt at vide om madaffald

Behøver jeg nye beholdere, hvis jeg 
har en kompostbunke/beholder? 
Ja. Du må dog fortsat gerne bruge din 
kompostbeholder til det grønne affald. Du 
skal bare huske, at kompostbeholderen 
kun er til det grønne, utilberedte 
køkkenaffald. Animalsk affald kan give
lugtgener og tiltrække rotter. Det skal du i 
stedet sortere som madaffald.

Kommer der maddiker i min affalds-
beholder? 
Maddiker kan opstå, hvis fluer har direkte 
adgang til madaffaldet. Hvis du lukker 
låget helt, sørger for at binde en knude 
på affaldsposen og undgår at lave huller i 
den, vil du forebygge risikoen for maddi-
ker og lugtgener.
Du skal også huske at binde en knude på 
din affaldspose til restaffald.

Hvor tit tømmes affaldsbeholderen? 
Du får hentet både madaffald og restaf-
fald hver 14. dag. Du har dog mulighed 
for at vælge ugetømning for en merpris.

Hvad sker der med plastposen? 
Plasten sies fra under processen og 
sendes derefter til forbrænding.

Kan jeg vælge ordningen fra?
Nej. Alle borgere i Kolding Kommune skal 
benytte sig af den nye ordning. 

Tak for dit madaffald. 



By- og Udviklingsforvaltningen
Renovation
Telefon 7979 7100
renovation@kolding.dk
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Du kan komme alt organisk affald i den 
grønne pose - både tilberedt og råt:

• Brød- og kagerester
• Kød- og fiskeaffald - også ben 
• Kaffegrums, teblade og filtre
• Mælkeprodukter
• Frugt og grønt
• Ris og pasta
• Skaller fra æg og nødder
• Afskårne blomster

Læs mere på kolding.dk/madaffald

Tak for mad
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