Restaffald
Fra etageejendomme og hel- og halvårs
haveforeninger med fælles opsamling

Hvem kan benytte denne affaldsordning?
Beboere i etageejendomme inkl. ejendomme med
affaldsskakte og beboere i hel- og halvårs
haveforeninger med fælles opsamling i beholdere
eller sække. Desuden beboere i etageejendomme
og haveforeninger, hvor beboere eller vicevært
bringer affaldet til en fælles opsamlingsplads, og
hvor det efter vurdering fra Københavns
Kommune er mest hensigtsmæssigt med større
indsamlingsmateriel end beholdere eller sække.
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.
Der må ikke afleveres genanvendeligt affald som
papiraffald, papaffald, haveaffald, emballageaffald
af glas, plast, metal, mad- og drikkekarton,
elektronikaffald, storskrald, farligt affald,
imprægneret træ eller PVC-affald.
Hvis affaldet er større end 100 x 50 x 20 cm eller er
så stort, at låget ikke kan lukkes på
restaffaldsholderen, må det ikke kommes i
restaffaldsbeholderen. I så fald er der tale om
storskrald.
Det sørger Københavns Kommune for

• At afhente restaffald. I særlige tilfælde kan der
benyttes sække eller bevilges en container.

• At restaffald tømmes mindst én gang om ugen
fra standpladsen.

Københavns Kommune fastsætter
tømmehyppigheden, som afhænger af antallet af
beholdere, pladsforhold, hygiejneforhold og
lignende.
• At medtage ekstra restaffald opstået ved særlige
lejligheder ved næste ordinære tømmedag, hvis
det er emballeret i sække. Sækkene ved stilles ved
siden af beholderne. Vær opmærksom på, at
skraldemanden skal kunne komme til beholderne
uden at flytte sække først.
Det skal beboerne/grundejerne sørge for
• At materiellet (beholdere og containere) ikke
overfyldes - låget skal kunne lukkes helt af hensyn
til skadedyr.
• At sikre, er der er fri adgang til alle
affaldsbeholdere.
• At sække frit kan tages ud af sækkestativer, på de
ejendomme der benytter sække.
• At sækken kun fyldes til stregen på de
ejendomme, hvor der bruges affaldssække.
• At der ikke fyldes meget vådt affald i sækken i de
ejendomme, hvor der bruges affaldssække.
• At affaldet i ejendomme med affaldsskakte
kommes i lukkede plastposer, inden det afleveres
i skakten.
• At støvende affald, sod, aske og slagger er helt
afkølet og afleveres i tætlukkende emballage,
inden det placeres i materiel.
• At skarpe og spidse genstande emballeres, før de
puttes i beholderen. På ejendomme, hvor der
benyttes sække til restaffald, skal det særligt
opstillede materiel til skarpe og spidse
genstande benyttes.
• At små affaldsbeholdere med 2 hjul vender med
håndtagene udad på tømmedagen.
• At beholderen i ejendomme med affaldsskakte
placeres, så der er højst 30 cm fra beholderens
øvre kant til skaktmunding. Der skal være
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monteret spjæld på skakten i nybyggerier.
Bemærkninger
• På ejendomme hvor Københavns Kommune har
vurderet, at det ikke er muligt at opstille
beholder til madaffald, skal madaffaldet
afleveres sammen med restaffald.
• På ejendomme med affaldsskakte anbefales det,
at affaldsposer er max. 15 liter således, at skakten
ikke tilstoppes.
• Halvårs haveforeninger har mod betaling
mulighed for at tilmelde sig enten 6 eller 7
måneders afhentning og får kun afhentning
enten fra 1. april til 30. september eller 1. april til
31. oktober.
Kontakt ved bestillinger og henvendelser
Nem Affaldsservice på www.kk.dk/affald

Yderligere oplysninger findes på
www.kk.dk/affald
Revideret 01.07.2021

