
Du har pligt til at sortere dit affald 
 
 
 
 

 

 
fra etageejendomme 

 
 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i etageejendomme, haveforeninger og 
rækkehuse med fælles opsamlingsplads. 
 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
Elektronikaffald, der er for stort til at blive 
afleveret i beholderen til småt 
elektronikaffald, fx hårde hvidevarer, 
støvsugere og tv. 
 
Det sørger Københavns Kommune for 
• At hente stort elektronik fra den af 

kommunen godkendte standplads.  
• Afhentning kan bestilles via Nem 

affaldsservice. 
• At afhentning kan bestilles så ofte der er 

behov, og uden ekstra betaling. Stort 
elektronikaffald afhentes senest 10 dage 
efter bestilling. 
 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for 
• At anbringe stort elektronik ved 

standpladsen for stort elektronik. Er 
standplads ved fortov henstilles til at det 
stilles frem på afhentningsdagen kl.07.00 
eller tidligst aftenen inden. Affaldet må ikke 
være til gene for forbipasserende på 
fortovet. Læs nærmere om placering af 
standplads i kommunens regulativ for 
husholdningsaffald. 

• At det er grundejeren eller den 
affaldsansvarlige, der bestiller afhentning af 
stort elektronikaffald via Nem affaldsservice. 
Dette kan ikke gøres af den enkelte beboer. 
 
 
 
 
 

 
 

 
• At grundejeren eller den affaldsansvarlige 

indgår aftale med Københavns Kommune 
om placering af stort elektronik et let 
tilgængeligt sted i terrænniveau, fx i et  
særskilt rum eller på et aftalt sted i 
ejendommens gård/på fortovet. 

• At grundejeren eller den affaldsansvarlige 
sikrer, at eventuelle rum, der benyttes til 
indsamling af stort elektronikaffald, er af en 
sådan størrelse og indretning, at 
transportøren uden besvær kan komme til at 
hente affaldet, også selv om rummet 
anvendes til forskellige typer affald. 

• At affaldet ikke stables. 
• At affaldet kan håndteres af 1 mand med 

sækkevogn. 
 
Bemærkninger 
• På nærgenbrugsstationerne kan du vælge 

at donere din brugte elektronik, som stadig 
virker, til andre.  

• Hvis du afleverer hårde hvidevarer på 
genbrugsstationerne, bliver de vides muligt 
genbrugt 

• Elektronikaffald kan også afleveres til 
forhandlere, der markedsfører produkter 
svarende til affaldet, og som tilbyder at 
modtage affaldet. 

• Køleskabe, frysere mm. skal være tømt for 
indhold (madvarer o. lign.) 

 

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

Yderligere oplysninger findes på 

www.kk.dk/affald  
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