Restaffald
Centralsug Nyhavn
Fra ejendomme omkring Nyhavn hvor beboerne
afleverer restaffald via indkast.
Hvem kan benytte denne affaldsordning?
Beboere og virksomheder i udvalgte ejendomme
omkring Nyhavn (ejendomme beliggende på
Nyhavns nordlige side samt ejendomme i Store
Strandgade, Lille Strandgade, Toldbodgade og
Kvæsthusgade, som ligger mindre end 100 meter
fra nærmeste indkast til anlægget). Besøgende på
restaurationsstrøget i Nyhavn kan også benytte
ordningen.
Hvilken type affald kan afleveres via denne
affaldsordning?
Restaffald er affald som hovedsageligt består af
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.
Restaffald er ikke 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 drive anlægget og sikre, at det sker på en
måde, så der ikke er unødig gene og
hygiejnemæssige problemer.
• At der i særlige tilfælde stilles ekstramateriel til
rådighed ved driftsstop.
• At udlevere nøgler til alle omfattede erhverv
(beboere bruger indkast, hvor der ikke skal
bruges nøgle).

• At udlevere ekstra nøgler, hvis erhvervskunder

har mistet deres nøgle. Ekstra nøgler fås via Nem
Affaldsservice. Benyt adressen: Nyhavn 1; vælg:
besked til kommunen; vælg: ordning:
dagrenovation; vælg: adgang til skraldemand.

Det skal beboerne/virksomhederne sørge for
• At affaldet kommes i plastposer, der lukkes,
inden det kommes i indkastene.
• At der ikke stilles affald ved indkastene til
anlægget eller andre steder.
• At større emner i neddeles, så det kan komme
gennem skakten og ikke medfører driftsstop.
• At støvende affald, sod, aske og slagger er
afkølet, emballeret og lukket tæt, inden det
kommes i indkastene.
Bemærkninger
• Anlægget i Nyhavn er et særligt aflæg. Idet det
ikke er knyttet til en bestemt ejendom.
• Anlægget ejes og drives af Københavns
Kommune.
• Affaldet suges til en fælles opsamlingscontainer.
• På ejendomme, hvor København Kommune
skønner, at det ikke er muligt at opstille
beholdere til madaffald, skal madaffaldet
afleveres sammen med restaffald.
Kontakt ved bestillinger og henvendelser
Nem Affaldsservice på www.kk.dk/affald

Yderligere oplysninger findes på
www.kk.dk/affald
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