
 

 

 

 

Farligt affald 
Småt elektronikaffald 
Boksordningen 

 
 Fra villaer og rækkehuse 

 
 
 

 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i villaer, rækkehuse og tilsvarende boliger 
med egen restaffaldsbeholder og papirbeholder 
fra Københavns Kommune. 

 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
FARLIGT AFFALD: Farligt affald som det er 
defineret i Regulativ for husholdningsaffald. 
Desuden fremgår eksempler på farligt affald på 
side 2.  

SMÅT ELEKTRONIKAFFALD: Småt elektronikaffald 
(alt med ledning, batterier eller solceller) der kan 
være i den røde boks, som Københavns Kommune 
har udleveret (låget på boksen skal kunne lukkes). 
Eksempler på småt elektronikaffald er 
mobiltelefoner, opladere, boremaskiner, 
stavblendere, ledninger, stikdåser og produkter 
med indbygget elektronik som legetøj, sko og 
musikkort. 

 
Det sørger Københavns Kommune for 

• At der udleveres en rød boks til det farlige affald 
og en pose til foring af boksen. Det er den 
samme boks, der leveres tilbage efter 
afhentning af affaldet. Ved tømning udleveres 
der en ny pose til foring. 

• At tilbyde tømning af boksen fire gange årligt. 
Afhentningsdage fastsættes af Københavns 
Kommune. Afhentningsdatoer kan ses i 
Tømmekalenderen på Nem Affaldsservice. 

• At der afleveres en seddel til husstanden med 
forklaring, hvis affaldet ikke er blevet taget med. 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for 

• At den røde boks på afhentningsdagen inden kl. 
07.00 bliver placeret synligt på egen matrikel 
inden for skel, så den kan ses fra fortovet. 

• At boksen af sikkerhedsmæssige årsager og for at 
undgå udslip af farligt affald er forsvarligt lukket. 

• At affaldet i boksen er i original emballage eller 
tilsvarende egnet emballage. Emballagen skal 
være tæt og mærket, så indholdet nemt kan 
identificeres. 

• At holde låget lukket på boksen lukket, da affaldet 
ikke medtages, hvis der er vand i boksen. 

• At batterier ligges i en lukket pose. 

• At flydende væsker afleveres forsvarligt i lukket 
original eller uoriginal emballage, der med 
tydelig skrift, så indhold er kendt. 

• At rengøre boksen. 

 
Bemærkninger 

• Der må ikke placeres affald ved siden af 
boksen. 

• Brugt småt elektronik, der stadig virker, kan 
doneres til andre på nærgenbrugsstationerne. 

• Boksen må ikke placeres på fortov eller i skel. 

 

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

  

Yderligere oplysninger findes på 

www.kk.dk/affald 
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