
 

 

 

 

Haveaffald 
I containere eller via grabning 

 
 
 
 
 

 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i etageejendomme, villaer/rækkehuse og 
haveforeninger (både helårs og halvårs), hvor der 
enten bestilles container til indsamling af 
haveaffald fra gang til gang, eller hvor haveaffald 
grabbes med kranbil fra fælles opsamlingsplads 
efter nærmere aftale med Københavns Kommune. 
Grabning kan ikke benyttes af villaer med egen 
haveaffaldsbeholder. 

 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 

• Planter og plantedele, herunder nedfaldsfrugt 
og grene m.m. fra træbeskæring, som stammer 
fra vedligeholdelse af haven. 

• Større grene og stammer med en diameter over 
10 cm samt stød medtages ikke i ordningen, 
men indsamles som en del af 
storskraldsordningen. 

 
Det sørger Københavns Kommune for 

• At levere containere mod betaling. 

• At grabbe haveaffald. 

• At haveaffaldet hentes i perioden fra 1. marts og 
38 uger frem (for halvårs haveforeninger dog 
kun i perioden fra 1. april til 1. november). 

• At afholde eventuelle afgifter for råden over 
vejareal i forbindelse med containerbestilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for 

• At der er fri adgang til container/opsamlingssted 
på indsamlingstidspunktet. 

• At gade er spærret af med 16 meter langs 
fortovet, når der er bestilt container til levering, 
dér hvor det er aftalt, at containeren skal leveres. 
Vær opmærksom på, at placeringen af 
containeren skal overholde gældende færdsels 
og parkeringsregler, fx 10meterreglen, gule 
linjer m.v. 

• At gaden ligeledes er spærret af, når containeren 
skal hentes igen. 

• 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 til haveaffald eller grabning 
af haveaffald. 

 
Bemærkninger 

• Bestilling af container kan ikke erstatte, kun 
supplere, ordningen ”Haveaffald fra villaer og 
rækkehuse”. 

• Der medtages kun haveaffald placeret i 
containeren eller på den fælles opsamlingsplads. 

 

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

Yderligere oplysninger findes på 

www.kk.dk/affald 
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