
Du har pligt til at sortere dit affald 
 
 
 

 
 
fra etageejendomme, haveforeninger og rækkehuse 
 

 
Hvem kan benytte denne affaldsordning 
Beboere i etageejendomme, haveforeninger og 
rækkehuse med fælles opsamlingsplads.  
 
 
Hvilken type affald kan afleveres via denne 
affaldsordning? 
• KASSERET INDBO: Kasseret indbo som er for 

stort til at være i beholderen til restaffald, samt 
cykler, stammer og stød. Bemærk at indbo af træ 
skal placeres for sig som træ til genanvendelse. 

• BYGGEAFFALD: Uforurenet Byggeaffald af glas, 
plast og metal, fra gør-det-selv-arbejde. 

• TRÆ TIL GENANVENDELSE: Ved 
genanvendeligt træ forstås møbler af træ, både 
lakerede, ubehandlede og malede. Endvidere 
ubehandlet træ fra gør-det-selv-arbejde fx 
brædder, planker og træpaller. Må gerne 
indeholde søm, skruer, håndtag m.m. Søm og 
skruer skal bankes ned så skraldemanden ikke 
stikker sig.  
 
Ovennævnte stilles frem i bunker for sig. Læs 
mere om sortering på www.kk.dk/affald.  
 
PVC, IMPRÆGNERET TRÆ og STORT PAP skal 
afleveres på nær- og genbrugsstationerne. 
 
STORT ELEKTRONIK afhentes særskilt. 
Afhentning kan bestilles via Nem Affaldsservice. 
 

 
Det sørger Københavns Kommune for 
• At afhentning kan bestilles så ofte, der er behov 

og uden ekstra betaling. Afhentning bestilles via 
Nem Affaldsservice. Storskrald afhentes senest 
5 arbejdsdage efter den ønskede 
afhentningsdato. 

• At medtage max 10 m3 pr. afhentning. 
• At der mod betaling kan bestilles en container til  

midlertidig opstilling, hvis man ønsker afhentet 
 
 
 
 

 
 
mere en 10 m3 på én gang. 

• Containere leveres mellem kl. 07.00 og 17.00. 

 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for 
• At det er grundejeren eller den affaldsansvarlige, 

der bestiller afhentning. Dette kan ikke gøres af 
den enkelte beboer. 

• At der indgås en aftale mellem Københavns 
Kommune og grundejeren eller den 
affaldsansvarlige om placering af storskrald et let 
tilgængeligt sted i terrænniveau, enten i et 
særskilt storskraldsrum eller på et aftalt sted i 
ejendommens gård/på fortovet. 

• At grundejeren eller den affaldsansvarlige sikrer, 
at eventuelle storskraldsrum er af en sådan 
størrelse og indretning, at transportøren uden 
besvær kan komme til at hente affaldet, også 
selvom om rummet anvendes til forskellige typer 
affald. 

• At grundejeren eller den affaldsansvarlige sikrer, 
at affaldet kan hentes højst 30 meter fra 
renovationsbilens fasteholdeplads, og at der ikke 
må være trapper eller trin på adgangsvejen. Hvor 
dette ikke kan lade sig gøre, aftales placeringen 
med Københavns Kommune. 

• Grundejeren eller den affaldsansvarlige er 
ansvarlig for, at der en forståelig opdeling 
mellem affaldstyperne, og beboerne har pligt til 
at benytte den. 

• At affaldet kan håndteres af to mand uden 
hjælpemidler. 

• At affaldet ikke stables højere end 1,2 m. 
• At brædder og lign. ikke er længere end 1½ 

meter. Storskrald og byggeaffald hentes oftest af 
biler, der presser affaldet sammen. 
Skraldemændene og forbipasserende udsættes 
for fare ved knusning af lange brædder. Store 
bordplader, rør og gulvtæpper skal også skæres i 
mindre dele. 
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• At brædder, plader o. lign.  så vidt muligt stilles  
forsvarligt om ad fx mur eller hæk. 

• At skarpe eller stikkende genstande emballeres, 
så skraldemændene ikke kommer til skade. 

• At spejle og glas emballeres forsvarligt, så 
skraldemændene ikke kommer til skade. 

• At cykler og paller mærkes med en seddel med 
teksten ”fjernes af skraldemanden”. 

• At affaldet er sorteret i følgende: 
o Storskrald og uforurenet byggeaffald (jf. 

definitionen s. 1). 
o Træ til genanvendelse. 

• At gaden er afspærret 16 meter langs fortovet, 
når der er bestilt container til levering, dér hvor 
det er aftalt at containeren skal leveres. Vær 
opmærksom på, at placeringen af containeren 
skal overholde gældende færdsels- og 
parkeringsregler, fx 10-meter reglen, gule linjer 
m.v. 

• Hvis storskraldet skal placeres på fortovet, må 
det først stilles frem aftenen inden afhentning, 
og det skal det sikres, at affaldet ikke er til gene 
for forbipasserende på fortovet, og at der er 
ryddet for sne i overensstemmelse med 
reglerne for snerydning (jf. www.kk.dk/vinter).  

• At holde storskrald tydeligt adskilt fra øvrigt 
indbo og genstande, så der ikke er tvivl om, 
hvad der skal hentes som storskrald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bemærkninger 
• Den enkelte ejendom vælger selv, hvor affaldet 

opbevares, når blot affaldet er tilgængeligt på det 
aftalte sted på selve indsamlingsdagen. 

• Er storskraldet længere end 1½ meter, eller kan 
det ikke håndteres af to skraldemænd, kan det 
ikke garanteres, at det kan medtages. 

• Uanset størrelse eller mængde betragtes 
forrådneligt og/eller ildelugtende affald ikke som 
storskrald. 

• Brokker af mursten, tagsten, beton, jord, sten, 
grus, sanitetsudstyr, tagplader, motoriserede 
køretøjer og påhængsvogne samt dele heraf er 
ikke en del af denne ordning. 

• Uforurenet byggeaffald, der ikke kan indsamles 
som storskrald, afleveres på en genbrugsstation. I 
tilfælde, hvor det ikke er muligt at aflevere 
byggeaffaldet på en genbrugsstation, anviser 
kommunen affaldet til korrekt modtageanlæg. 

• Fastopstillede storskraldscontainere på 
ejendomme er under afvikling. Der tilbydes ikke 
fastopstillede storskraldscontainere på nye 
ejendomme. 

• Se mere om afhentning af juletræer i 
retningslinjen for juletræer. 

• Se mere om afhentning af stort elektronikaffald i 
retningslinjen for stort elektronikaffald. 

• Plader af MDF og masonit er ikke træ til 
genanvendelse. 

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