
Du har pligt til at sortere dit affald 
 
 
 
 

 

 

 

 

fra etageejendomme og hel- og halvårs haveforeninger med 
fælles opsamling 
 
 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i etageejendomme og beboere i hel- og 
halvårs haveforeninger med fælles opsamling i 
beholdere. Desuden beboere i etageejendomme 
og haveforeninger, hvor beboere eller vicevært 
bringer affaldet til en fælles opsamlingsplads.  

 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
Madaffald er affald som består af bionedbrydeligt 
mad- og køkkenaffald, som kød, ben, grønt, frugt, 
gryn, korn, brød, nødder, æg og skaller. Kaffe- og 
tegrums og filtre. Brugt køkkenrulle og afskårne 
blomster (blomsterbuketter).   

På ejendomme, hvor Københavns Kommune 
skønner, at det ikke er muligt at opstille beholdere 
til madaffald, skal madaffaldet anbringes sammen 
med restaffaldet. 

Det sørger Københavns Kommune for 

• At madbeholderen tømmes i et fast interval.  
Tømmedage kan ses i Overblik i Nem 
Affaldsservice. 

• At udlevere bionedbrydelige poser til 
madaffaldet. 

 

Det skal beboerne sørge for 

• At der kun afleveres madaffald i beholderen til 
madaffald. 

• At der kun anvendes de udleverede 
bionedbrydelige poser til madaffaldet. 

 
 
 
 

 

• Selv at bestille eller afhente nye bionedbrydelige 
poser, se hvordan på www.kk.dk/affald. 

• At madaffaldsbeholderne ikke overfyldes - låget 
skal kunne lukkes helt af hensyn til skadedyr. 

• At fordele madaffaldet i flere beholdere, hvis der 
er mere en én beholder tilgængelig, så de ikke 
bliver for tunge. 
 

Bemærkninger 

• Madaffald bioforgasses. Derfor må der ikke 
afleveres komposterbart engangsservice o. lign. i 
beholderen.  

• Afskårne blomster (blomsterbuketter) og 
rabarberblade, som af størrelsesmæssige årsager 
ikke kan være i den bionedbrydelige pose, må 
gerne afleveres i beholderen uden indpakning i 
bioposen. 

• Der må ikke anvendes almindelige plastikposer til 
madaffald. 

• Vær opmærksom på, at de bionedbrydelige 
poser kan blive så gamle og porøse, at de ikke 
længere kan anvendes. 

• Servietter er ikke en del af denne ordning (skal i 
restaffaldet). 

• Man må ikke må ikke installere madaffaldskværn i 
vasken til bortskaffelse af madaffald. Det er 
kloaksystemet ikke gearet til at klare. 

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

 
 

Yderligere oplysninger findes på 

www.kk.dk/affald 
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