Restaffald
Centralsug
Fra ejendomme hvor borgerne afleverer restaffald
via indkast/skakte
Hvem kan benytte denne affaldsordning?
Beboere i etageejendomme med centralsug.
Hvilken type affald kan afleveres via denne
affaldsordning?
Restaffald er affald som hovedsageligt består af
ikke-bionedbrydeligt køkkenaffald, dyrestrøelse,
hygiejneaffald og mindre emner af kasserede
materialer, der typisk frembringes af
husholdninger. Fx pizzabakker, gavepapir, snavset
papir og pap, servietter, bleer, støvsugerposer,
kattegrus og vatpinde.

• At finansiere etableringen af anlægget.
• At vedligeholde anlægget og udbedre driftsstop.
• At der er fri adgang til opsamlingscontaineren på
•
•
•
•
•

Restaffald er ikke omfattet af genanvendeligt affald
som papiraffald, papaffald, haveaffald, madaffald,
emballageaffald af glas, plast, metal, mad- og
drikkekarton, elektronikaffald, storskrald, farligt
affald, imprægneret træ eller PVC-affald.
Det sørger Københavns Kommune for
• At restaffald afhentes mindst én gang ugen fra
opsamlingscontaineren for centralsuget.
• At restaffald afhentes på de planlagte dage. Se
tømmedage i Overblik på Nem Affaldsservice.
• At der i særlige tilfælde stilles ekstra materiel til
rådighed ved driftsstop. Københavns
Kommune vurderer, om der er behov for
opstilling af ekstra materiel.
• At behandle ansøgninger om etablering af
centralsug, herunder placering af opsamlings
container.

de tider, Københavns Kommune har fastsat til
tømning.
At der ikke stilles affald ved indkastene til
anlægget eller andre steder.
At restaffaldet kommes i plastposer (max. 15
liter), inden det kommes i indkastene.
At større emner neddeles, så det kan komme
gennem skakten og ikke medfører driftsstop.
At støvende affald, sod, aske og slagger er afkølet
og i tætlukket emballage, inden det kommes i
indkastene.
At give besked til Københavns Kommune via
Nem Affaldsservice med det samme, hvis
anlægget lukkes ned i forbindelse med
reparation, så der hurtigt kan etableres en anden
midlertidig løsning for bortskaffelse af affald fra
beboerne.

Bemærkninger

• Centralsug skal godkendes af Københavns

Kommune inden etablering, herunder placering
af opsamlingscontainer.
• På ejendomme, hvor Københavns Kommune
skønner, at det ikke er muligt at opstille beholder
til madaffald, skal madaffaldet afleveres sammen
med restaffald.

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

Det skal beboerne/grundejerne sørge for
• At søge om godkendelse af centralsugeanlæg
hos Københavns Kommune inden etablering.
Yderligere oplysninger findes på
www.kk.dk/affald
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