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Haveaffald 
Fra villaer og rækkehuse 

 
 
 
 

 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i villaer, rækkehuse og tilsvarende 
boliger med egen have, samt enkelte 
kolonihaveforeninger efter konkret vurdering af 
Københavns Kommune. 
 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
• Planter og plantedele, herunder nedfalds- 

frugt og grene m.m. fra træbeskæring, som 
stammer fra vedligeholdelse af egen have. 

• Større grene og stammer over 10 cm i diame- 
ter samt stød medtages ikke i ordningen men 
indsamles som en del af storskraldsordnin- 
gen. 

 
Det sørger Københavns Kommune for 
• At stilles en beholder til rådighed for den 

enkelte husstand. 
• At afhente haveaffald ni gange årligt jævnt 

fordelt i perioden fra 1. marts og 38 uger 
frem. 

• At medtage ekstra papirsække og bundter, 
der er placeret ved siden af beholderen. 

• At levere en container mod betaling, hvis 
der ønskes større mængder haveaffald 
(mere end 10 m2) afhentet på én gang. Se 
”Haveaffald i containere eller via grabning” 
fra alle typer boliger. 
 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for 
• At bestille en affaldsbeholder til husstanden 

på Nem affaldsservice. Det er frivilligt om 
man vil have en beholder til haveaffald 
stående på matriklen. I stedet kan man 
indkøbe papirsække. 

• At affaldet sættes frem foran matriklen 
inden kl.07.00 på afhentningsdagen, så vidt 
muligt i skel. Affaldet må tidligst sættes 
frem aftenen inden afhentningsdagen. 

 
 
 
 

 
• At affaldet ikke er til gene for forbipasserende 

på fortovet, og at der er ryddet for sne i 
overensstemmelse med regler for 
snerydning.  

• At bundterne er max 120 cm i længden og 50 
cm i diameter. Løse grene må max være 120 
cm i længden og 10 cm i diameter. 

• At bundter er ombundet med snor. Snoren 
må ikke være af plastik eller metal. 

• At der anvendes sække af papir. Der må ikke 
anvendes plastsække, sække med plastind- 
læg eller bionedbrydelige sække. Sække må 
kun fyldes til påfyldningsstregen og må ikke 
tilbindes. 

• At sække med haveaffald ikke vejer mere end 
10 kg.  

• At beholderen max fyldes ½ med 
nedfaldsfrugt, da beholderen ellers bliver for 
tung.  Hvis nedfaldsfrugten lægges i 
papirsække, skal de fordeles, så vægten ikke 
overstiger 10 kg. 

• At plantedele med særlige sygdomme, fx 
elmesyge, kun afleveres efter aftale med 
Københavns Kommune. 

• At jord og dyrestrøelse ikke afleveres som 
haveaffald. 

• At bestille container via Nem Affaldsservice 
såfremt der ønskes afhentet mere end 10 m2 
haveaffald på én gang. 

 
Bemærkninger 
• Haveaffald medtages ikke, hvis papirsækken 

er revnet. 
• Haveaffald kan også komposteres på egen 

matrikel, se ”Hjemmekompostering”. 
• I perioder med frost anbefales det, at haveaffaldet 

anbringes i sække, da haveaffald kan fryse fast i 
beholderen, og det derfor ikke kan garanteres, at 
det kan medtages. 

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


