
 

 

 

 

Madaffald 
Fra villaer og rækkehuse 

 
 
 

 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i villaer, rækkehuse og haveforeninger, 
hvor de enkelte haveejere har egne 
restaffaldsbeholdere.  

Ordningen findes både i hel‑ og halvårs 

haveforeninger.  

Ordningen har tidligere været frivillig, men er nu 

obligatorisk. 

 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
Madaffald er affald som består af bionedbrydeligt 
mad‑ og køkkenaffald, som kød, ben, grønt, frugt, 
gryn, korn, brød, nødder, æg og skaller. Kaffe‑ og 
tegrums og papirfiltre. Brugt køkkenrulle og 
afskårne blomster (blomsterbuketter).  

Det sørger Københavns Kommune for 

• At affaldet indsamles i dertil udleveret 
indsamlingsmateriel. 

• At udlevere bionedbrydelige poser til 
madaffaldet, når husstanden har bundet en 
bionedbrydelig pose på madaffaldsbeholderens 
håndtag. 

• At madaffald indsamles hver 14. dag, dog 1 gang 
ugentligt i juni, juli og august måned. 

 

Det skal beboerne sørge for 

• At der kun afleveres madaffald i beholderen. 

• At der kun anvendes de udleverede 
bionedbrydelige poser til madaffaldet. 

• At binde en bionedbrydelig pose på 
madaffaldsholderens håndtag, når man er ved 
at løbe tør for bionedbrydelige poser. 

• At beholderen ikke overfyldes. Låget skal kunne 
lukkes helt af hensyn til skadedyr. 

 

 

 

 

 

Bemærkninger 

• Bioaffald har skiftet navn til madaffald, og 
madaffaldsordningen er nu obligatorisk for alle 
husstande.  

• Ordningen med indsamling af madaffald i én 
affaldsbeholder er under afvikling og erstattes 
senere i 2021-2023 af indsamling af madaffald 
og restaffald i én 2-delt beholder. Enkelt-
beholderne til madaffald og restaffald vil herefter 
blive hjemtaget. 

• Husstande, der ikke har været tilmeldt den 
tidligere frivillige, nu obligatoriske ordning for 
bioaffald (nu madaffald), og derfor ikke allerede 
har en beholder til madaffald på ejendommen 
kan forvente, at der bliver leveret en 2- delt 
beholder til madaffald og restaffald i perioden 
2021-2023. Beholderen til restaffald vil derefter 
blive hjemtaget. Husstanden skal, indtil 2-delt 
beholder leveres, anbringe madaffald sammen 
med restaffald. 

• Afskårne blomster og rabarberblade, som af 
størrelsesmæssige årsager ikke kan være i den 
bionedbrydelige pose, må gerne afleveres i 
beholderen uden indpakning i den 
bionedbrydelige pose. 

• Der må ikke anvendes almindelige plastikposer til 
madaffald. 

• Bionedbrydelige poser kan også afhentes på 
kommunens genbrugsstationer. 

• Vær opmærksom på, at de bionedbrydelige 
poser kan blive så gamle og porøse, at de ikke 
længere kan anvendes. 

• Servietter er ikke en del af denne ordning (skal i 
restaffaldet). 

• Man må ikke installere madaffaldskværn i vasken 
til bortskaffelse af madaffald. Det er 
kloaksystemet ikke gearet til at klare. 
 

Kontakt ved bestillinger og henvendelser 
Nem Affaldsservice på www.kk.dk/affald 

Yderligere oplysninger findes på 

www.kk.dk/affald  
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