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Farligt affald 
Miljøskab  

Fra ejendomme uden affaldsansvarlig/vicevært 
 
 
 
 
 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i etageejendomme samt rækkehuse og 
haveforeninger med fælles opsamlingsplads.  
Ordningen er fortrinsvis til små ejendomme med 
10-25 boligenheder. Ejendomme med under 10 
boligenheder som ønsker et skab til farligt affald, 
kan kontakte Københavns Kommune via Nem 
Affaldsservice for at få en vurdering af, om det 
kan lade sig gøre. 
 
Det er Københavns Kommune, der beslutter, 
hvilken ordning – Miljøskab med eller uden 
affaldsansvarlig - en ejendom skal tilsluttes. 
 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
Farligt affald som det er defineret i Regulativ for 
husholdningsaffald i Københavns Kommune. 
Desuden fremgår eksempler på farligt affald på 
side 2. 
 
Det sørger Københavns Kommune for 
•  At levere et miljøskab.  
• At aftale miljøskabets placering med 

grundejer/vicevært/affaldsansvarlige eller 
efter beslutning af Københavns Kommune så 
adgangsforholdene er bedst mulige for 
indsamleren og er til mindst mulig gene for 
beboerne.  

• At informere beboerne om benyttelse og 
betjening af miljøskabet. 
 

Det skal grundejerne/beboerne sørge for 
• At beboerne stiller det farlige affald ind i 

skabet og lukker og låser skabet med 
kodelåsen efter sig. 

 
 
 
 

•  At beboerne tager det farlige affald med hjem 
igen hvis der ikke er plads i miljøskabet, eller 
afleverer det på en genbrugsstation. 

• At det farlige affald ikke henstilles. Så det står 
tilgængeligt for børn eller uvedkomne. 

• At der ikke står farligt affald foran eller ovenpå 
miljøskabet ved tømning. 

• At beboerne selv bestiller afhentning af farligt 
affald via Nem Affaldsservice. 

• At sikre fri adgang til miljøskabet så renovatør 
uhindret kan tømme skabet. 

• At der ikke opbevares mere end i alt 25 liter 
brandfarlig væske i miljøskabet. Bestilling af 
afhentning skal tilpasses, så dette overholdes. 

• At affaldet afleveres i original emballage eller 
tilsvarende egnet emballage, fx et 
syltetøjsglas.  

• At sikre, at kemikalier ikke blandes sammen og 
sjatter må aldrig hældes sammen. 

• At affaldet stilles oprejst. 
• At emballage er tæt. 
• At emballagen mærkes, hvis affaldet ikke 

afleveres i original emballage, så indholdet 
nemt kan identificeres. 

• At renholde miljøskabet og tilhørende kasser.  
• At miljøskabet kun benyttes til farligt affald. 

 
Bemærkninger 
• Medicinrester og kanyler kan ikke afleveres i 

ordningen. De skal afleveres på apotekerne. 
• Batterier bedes afleveret i ejendommens 

batteribeholder, som findes i de fleste 
ejendomme. 

 

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

  

http://www.kk.dk/affald


 

 


