
Bebyggelse

Adresse

Postnr. og by

Aftale
Mellem Kredsløb og de tinglyste ejere, er der indgået aftale om fordeling af renovations
udgifter for en fælles løsning til husholdningsaffald.

Fællesløsningen erstatter eventuelle individuelle løsninger, som de deltagende ejendomme 
måtte have.

Lovgivning
Nærværende aftale reguleres af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Miljø
beskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen, Aarhus Kommunes Regulativ for husholdnings
affald samt Retningslinjer for husholdningsaffald, Aarhus Kommune. 

Kredsløb kan til enhver tid ændre den indgåede aftale, hvis der indføres nye affaldsordninger, 
krav om særligt opsamlingsmateriel eller lignende. 

Renovationsudgift 
Renovationsudgiften består af boligbidrag samt en pris for tømning af fællesløsningen for 
husholdningsaffald. Herudover kan der være gebyr til bestilte ekstra ydelser, særgebyr eller 
udbringnings og hjemtagningsgebyr for beholdere. Renovationsudgiften fastsættes i  
henhold til de til enhver tid gældende takster for den valgte fællesløsning. 

Taksterne kan findes på www.kredslob.dk/affaldstakster

Andel af de samlede renovationsudgifter for en deltagende ejendom, opkræves hos den  
tinglyste ejer af ejendommen. 

Fordelingsnøgle 
Renovationsudgiften opdeles efter valgte fordelingsnøgle (sæt kryds):

Aftale om fællesløsning til  
husholdningsaffald - puljeordning

Ligelig fordeling efter antal
Renovationsudgiften deles ligeligt mellem de deltagende ejendomme i fællesløsningen.

Ulige fordeling efter boligstørrelse
Renovationsudgiften fordeles mellem de deltagende ejendomme i fællesløsningen, så 
den enkelte boligs andel opgøres efter samlet registreret boligareal (m2) jf. BBR. 
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Materiel 
Typen af materiel til fællesløsningen samt kapaciteten for materiellet skal godkendes af Kredsløb. 

Placering
Placeringen af materiellet til fællesløsningen skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Regulativ  
for husholdningsaffald og godkendes af Kredsløb.

Alle udgifter i forbindelse med etablering af egnet opsamlingssted og tilhørende anlæg er et  
anliggende imellem de deltagende ejendomme. Kredsløb afholder ikke etableringsudgifter  
eller udfører opkrævninger i forbindelse med disse udgifter.

Eventuelle indbyrdes aftaler om rådighed over arealer til opsamlingssted er et privatretligt  
mellemliggende og uden ansvar for Kredsløb.

Kontaktperson
Kontaktperson for de deltagende ejendomme er:

Ændring af kontaktperson skal meddeles til Kredsløb.

Indgåelse
Aftalen indgås for de deltagende ejendomme og træder i kraft når Kredsløb har registreret den 
enkelte ejendoms tilmelding til fællesordningen.

Det betyder at udgiften til fællesordningen opkræves hos hver ejer for hele perioden i det halvår 
hvor tilmeldingen sker.

Parternes underskrift
De på efterfølgende bilag listede ejendomme, er indforstået med aftalevilkår og tilmeldes 
bebyggelsens fællesordning for håndtering af husholdningsaffald.

Udtrædelse
En deltagende ejendom kan udtræde af fællesløsningen og i stedet overgå til en individuel 
løsning til husholdningsaffald, med 14 dages varsel. 

Ved en deltagende ejendoms udtræden fordeles renovationsudgiften fremadrettet mellem 
de øvrige deltagende ejendomme. 

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer automatisk i fællesløsningen, og den tidligere ejer har 
pligt til at oplyse den nye ejer herom. 
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Parter i fællesordning for håndtering af husholdningsaffald

Bilag
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