
Du har pligt til at sortere dit affald 
 

 

 
 
fra villaer og rækkehuse 
 
 

Hvem kan benytte denne affaldsordning? 
Beboere i villaer og rækkehuse og tilsvarende 
boliger med egen restaffaldsbeholder. 

Hvilken type affald afleveres via denne 
affaldsordning? 

• PLAST: Affald af hård eller blød plast, som 
dunke og flasker fra fx vaskemidler, milde 
rengøringsprodukter, shampoo og 
drikkevarer. Bakker fra fx frugt og grønt, 
flødeboller og is. Ting som fx tomme cd-
hylstre, madkasser og spande. Plastposer, 
bobleplast, fryseposer og plastfolie.  

• MAD- og DRIKKEKARTON: Kartoner til fx 
mælk, juice, saft, hakkede tomater og bønner. 

• METAL: Alle former for småt metal, fx gryder, 
pander, søm, kapsler og dåser. 

 
Det sørger Københavns Kommune for 

• At opstille en beholder med to rum.  
Beholderen har oprindelig et rum til plast og 
et rum til metal. 

• At tømme beholderen i et fast interval. Se 
tømmekalender i Nem Affaldsservice. 

Det skal beboerne sørge for 

• At plast, metal samt mad- og drikkekartoner er 
tømt så godt som muligt for indhold.  
 

Bemærkninger  
• Der må allerede nu afleveres mad- og 

drikkekartoner i rummet til plastaffald, også 
selvom der end nu ikke er sat et klistermærke for 
mad- og drikkekarton på beholderen.  

• Du kan gratis bestille en ekstra beholder til  
plast, mad- og dikkekartoner, hvis der ikke er  
volumen nok og du har plads til en beholder 
mere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mad- og drikkekartoner kan også afleveres på 
kommunens nær- og genbrugsstationer jf. disses 
sorteringsvejledninger. 

• Den nuværende 2-delte beholder til plast- og 
metalaffald vil fra ultimo 2022 blive erstattet af  
en 2-delt beholder til papir- og metalaffald. 
Papir-beholderen vil herefter blive hjemtaget, og 
der vil blive leveret 1 beholder til plast, mad- og 
drikkekarton. 

• Plast, mad- og drikkekarton bliver på 
behandlingsanlægget eftersorteret, så plast og 
mad- & drikkekarton afsættes til genanvendelse 
hver for sig. 

• Mad- og drikkekartoner må gerne trykkes flade, 
så de fylder mindre i beholderen.  

• Mad- og drikkekartoner kan afleveres med eller 
uden skruelåg. 

• Der må ikke afleveres emballage, der har 
indeholdt gift, ætsende væsker og andre 
kemikalier (farligt affald). 

• PVC (hård og blød) er ikke en del af denne 
ordning (genbrugsstation eller storskrald i bunke 
for sig). 

• Pizzabakker og flamingo(polystyren) er ikke en 
del af denne ordning (restaffald).  

• Biobaseret plast af plasttyperne PP, PET og PE 
kan også afleveres i denne ordning. 

• Bionedbrydeligt plast (plast der kan 
komposteres) er ikke en del af denne ordning 
(restaffald). 

• Visse chips- og kaffeposer er mærket med 
sorteringsvejledning, følg disse anvisninger. 

• Stort metal og plast, der på grund af størrelsen 
ikke kan anbringes i beholderen, skal afleveres til 
storskraldsordningen i en bunke for sig eller på 
en genbrugsstation. 

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

 

 

 

Yderligere oplysninger findes på 

www.kk.dk/affald 
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