
Du har pligt til at sortere dit affald 
 
 
 
 

 

 

fra villaer og rækkehuse 
 

 
Hvem kan benytte denne ordning 
Beboere i villaer og rækkehuse med egne 
restaffaldsbeholdere. 
 
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. 

• PAPAFFALD: Papaffald i form af rent og tørt pap 
og karton fx bølgepap, papæsker og papkasser. 

• ELEKTRONIK_AFFALD: Alt stort og småt udstyr 
og ting, der drives af strøm tilført via ledning, 
batteri eller solceller inkl. hårde hvidevarer. 

• IMPRÆGNERET TRÆ: Ved imprægneret træ 
forstås træ, der er tryk- eller vakuum-
imprægneret, samt træ, der helt eller delvist er 
behandlet med et træbeskyttelsesmiddel for at 
gøre det modstandsdygtigt overfor svampe og 
skadedyr (typisk alt udendørstræ). 

• PVC. Ved PVC forstås produkter og lignende af 
hårdt eller blødt plastmateriale, som fremgår af 
listen på s. 2. 

• 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. 

Nævnte stilles frem i bunker for sig. Læs mere om 
sortering på www.kk.dk/affald.  

 
Det sørger Københavns Kommune for 
• At afhentning sker fire gange årligt. Se næste 

dato i tømmekalenderen i Nem Affaldsservice. 
• At medtage max 10 m3 pr. afhentning. 
 
 
 
 

• At der mod betaling kan bestilles en container til 
midlertidig opstilling, hvis man ønsker afhentet 
mere end 10 m3 på én gang. 

• Containere leveres mellem kl. 07.00 og 17.00 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for 
• At sætte affaldet frem foran hver parcel inden kl. 

07.00 på afhentningsdagen, så vidt muligt i skel. 
Affaldet må tidligst sættes frem aftenen inden 
afhentningsdagen. 

• 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 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. 

• At brædder, plader o. lign.  så vidt muligt stilles 
forsvarligt op ad fx mur eller hæk. 

• Pap må ikke afleveres i sække. Det skal bundtes 
eller samles i åben papkasse. 

• 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 skraldemand”. 

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

1). 
o Elektronik (inkl. hårde hvidevarer). 
o Pap. 
o PVC. 
o Træ til genanvendelse. 
o Imprægneret træ. 
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• At der kun kommer storskrald og byggeaffald 
(jf. definitionen s. 1) i containeren, når der er 
bestilt en sådan. Containeren må ikke fyldes 
mere end til kanten af containeren. Øvrigt affald, 
der hører til denne indsamlingsordning (pap, 
pvc, imprægneret træ, træ til genanvendelse og 
elektronik), må ikke komme i containeren. Dette 
affald kan afleveres ved næste ordinære 
indsamling af storskrald på adressen eller på en 
genbrugsstation. 

• At vejen 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. Vejen skal også være afspærret, når 
containeren afhentes. 

 
 
Bemærkninger 
• Er storskraldet længere end 1½ meter, eller kan 

det ikke håndteres af to skraldemænd, kan det 
ikke garanteres, at det kan medtages. 

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

• Småt elektronikaffald kan også afleveres i boks-
ordningen for farligt affald (den røde boks), hvis 
det kan være i boksen, og låget kan lukkes. 

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

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

• Byggeaffald (jf. definitionen s. 1) må ikke være 
forurenet. 

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

• Byggeaffald (jf. definitionen s. 1), 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 til korrekt 
modtageanlæg. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Produkter af plastmateriale, der kan indeholde 
PVC (listen er ikke udtømmende) 
• Plastrør. 
• Tagrender og nedløbsrør. 
• Døre og vinduer med rammer, ovenlysvinduer 

samt fejelister og paneler. 
• Tagplader, herunder trapezplader. 
• Elektrikerrør og kabelbakker. 
• Vinylgulve og vinylvægbeklædninger. 
• Persienner. 
• Havebassiner og havebassinfolier. 
• Badebolde, badedyr, svømmevinger o. lign.  
• Haveslanger, trykluftsslanger o. lign. 
• Græsplænekanter og plastbelagt trådhegn. 
• Skriveunderlag, dækservietter og 

kontorstoleunderlag. 
• Ventilationsslanger. 
• Kunstlæder fra møbler og lampeskærme. 
• Presenninger. 
• Voksduge, gardiner og bruseforhæng. 
• Regntøj og gummistøvler. 
• Telte og teltbunde. 
• Måtter og måttebagsider. 
• Kufferter, rygsække og tasker. 
• Vugge- og sengeunderlag, vandsenge og 

puslepuder. 
• Altankasser og blomsterkasser af plast. 
• Plastkælke og -slæder. 
• Toiletsæder, toiletcisterner og tætningslister af 

plast. 
• Grammofonplader. 

 
 

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