
 

 

 

 

Juletræer 
Fra alle typer boliger 

 
 
 
 
 

 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i alle typer boliger i Københavns 
Kommune.  

 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
Juletræer uden pynt, potte og fod. Juletræsfod af 
træ er dog tilladt. 

 
 

Det sørger Københavns Kommune for 
Villaer: 

• At der for villaer og rækkehuse er én 
afhentningsdato for indsamling af juletræer. 
Afhentningsdatoen kan ses fra medio 
december. Afhentningsdatoen på adressen vil 
fremgå af tømmekalenderen i Nem 
Affaldsservice.  

  

Etageejendomme: 

• At der for etageboliger indsamles juletræer i 
perioden 26. december til medio februar. 

• At der for etageejendomme er adgang for den 
affaldsansvarlige til at bestille afhentning af 
juletræer. Bestilling kan foretages i Nem 
Affaldsservice i perioden medio december til 
primo februar. 

• Der kan bestilles efter behov. 

• Der kan gå op til 5 dage fra afhentningen ønskes 
(bestillingsdato) til afhentningen foretages. 

• Der kan afhentes et vilkårligt antal juletræer. Har 
du rigtig mange træer, bedes du lave flere 
bestillinger. 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for 

• At der ikke er fod, potte eller pynt på juletræet. 

• At juletræer, der skal afhentes, er maksimalt 120 
cm høje. Højere træer skal saves over, så de 
passer i størrelse. 

• At juletræerne er håndterbare for 
skraldemanden. 

• At juletræerne er placeret hvorfra der normalt 
hentes storskrald/på den standplads der er 
bestilt afhentning fra.  

• At juletræerne placeres på et fast underlag 
såsom fliser, asfalt mv. Det er ikke tilladt at lægge 
juletræerne på græs, grus og andet løst eller glat 
underlag. 

• At juletræer der ønskes afhentet skal stå samlet 
og synligt. 

• At juletræerne er klar til afhentning fra kl. 7:00 på 
afhentningsdagen. 

  

 
Bemærkninger 

• Julepynt, potter og juletræsfod skal fjernes, 
inden juletræerne stilles til afhentning. 
Juletræsfod af træ er dog tilladt. 

• Til orientering bliver juletræerne neddelt og 
omdannet til kompost og strukturforbedrende 
materialer. 

 

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

Yderligere oplysninger findes på 

www.kk.dk/affald 
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