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FORORD 

Kære københavner
 
Du sidder nu med Den lille bog om affald. Den 
skal gøre det nemmere at sortere affaldet, så det 
ender det rigtige sted. Det gælder både der-
hjemme, på genbrugsstationen og i byen, hvor du 
færdes. Vi vil gerne opnå en bedre genanvendelse 
og en mindre miljøbelastning fra husholdningsaf-
faldet. Det kan du hjælpe med til ved at følge 
anvisningerne i denne bog. 

Kommunen overtager fra 1. januar 2007 en række 
administrative opgaver omkring affaldsindsamlin-
gen. For dig som borger vil den største ændring 
være, at du fremover skal ringe til kommunens 
affaldsservice, hvis du har spørgsmål om afhent-
ningstider, ønsker at bestille en container eller 
har oplevet uregelmæssigheder i afhentningen. 
Du skal fra 1. januar 2007 henvende dig til Køben-
havns Affaldsservice, tlf. 70 10 33 88 eller e-mail 
affald@tmf.kk.dk.
 
For mig er det vigtigt, at vi i kommunen også i 
fremtiden lægger vægt på en effektiv affaldsind-
samling, hvor borgerne bliver betjent så effektivt 

som muligt, og det er vigtigt, at vi i fremtidens 
kontrakter får sikret kvalitet, miljø og arbejds-
miljø i indsamlingen. Der er meget affald i Køben-
havn, og vi er blevet rigtig gode til at håndtere 
det. Men vi kan blive bedre. Bedre til at bruge 
de offentlige affaldskurve, og bedre til at sortere 
affaldet. Nu kommer der 500 flere affaldskurve 
på gaderne, så i fremtiden bliver det faktisk også 
lettere at være miljørigtig. 

Det handler om at gøre København til Europas 
miljøhovedstad. At sikre, at der er rent, og at vi 
har en fornuftig og bæredygtig affaldshåndtering 
er en stor del af dette. København skal være en af 
de reneste hovedstæder i Europa. Det er et ambi-
tiøst mål, men med 90 mio. kr. ekstra til renhold 
over de næste tre år og en fælles indsats, mener 
jeg, at målet er indenfor rækkevidde.

God fornøjelse med denne „lille bog om affald“. 
 
Venlig hilsen 
  
Klaus Bondam
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KOM IND I EN GOD RYTME 
– sortér dit affald 

Hver eneste dag er der god grund til at tænke sig 
om en ekstra gang, inden affaldet bliver kasseret, 
for rigtig meget af det kan bruges igen. En mindre 
del af affaldet er skadeligt for miljøet, hvis det 
blot bliver smidt i den daglige skraldespand, og 
det er selvfølgelig mindst lige så vigtigt at få det 
sorteret fra, som at sortere alt det genbrugelige
og genanvendelige affald fra.

Du kan altid se de seneste regler for affaldssorte-
ring på Miljøkontrollens hjemmeside.

Find en løsning til opbevaring
Det kan måske virke besværligt at skulle sortere 
sit affald, men hvis man først kommer i gang med 
sorteringen og kommer ind i en god daglig rytme, 
bliver det efter et stykke tid en naturlig del af 
hverdagen. Første skridt kan være at finde en pæn 
og praktisk løsning til opbevaring af det affald, 
der kan bruges igen som f.eks. pap, papir og glas. 
Det kan være en flot kasse, en indkøbskurv, en 
kraftig pose til at hænge på væggen eller noget 
andet. Posen, kassen eller hvad man har valgt som 
opbevaring til affaldet, skal være nemt at komme 
til. Det vil være en fordel, hvis der er plads til

mindst en uges forbrug. Og så handler det om 
at finde det tidspunkt, hvor det passer bedst at 
bruge nogle minutter ekstra på affaldet.

Det nytter at sortere
Mange kender nok til den nagende tvivl: Her står 
jeg møjsommeligt og sorterer, og så bliver det 
nok alligevel brændt alt sammen. Men det gør det 
ikke! Skraldebilerne ligner ganske vist hinanden, 
men de kører affaldet til vidt forskellige steder. På 
de følgende sider er der en beskrivelse af, hvor-
dan affaldet skal sorteres, hvor det skal afleveres, 
og hvad der sker med det efter, at det er afhentet 
på adressen.

Giv sorteringen en chance og find en rytme, der 
passer ind i familiens hverdag. 
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 Batterier
 Rent pap og karton
 Rent papir, aviser, ugeblade 

mv.
 Husholdningsglas og flasker
 Farligt affald
 Elektronik
 Storskrald
 Haveaffald
 Drikkevareemballage af 

glas, metal og plast
 Indbundne bøger

 Madaffald 
 Mælkekartoner
 Pizzabakker
 Almindelige el-pærer
 Bleer, hygiejneaffald mv.
 Flamingo
 Snavset pap og papir
 Selvkopierende papir
 Juletræer – kun i januar



7

Hvordan skal det håndteres?
Dagrenovationen er det daglige affald – det man 
typisk smider i skraldespanden under køkken-
vasken. Sørg for at låget på beholderen til dagre-
novation kan lukkes, så den ikke tiltrækker rotter, 
ræve og andre dyr. 

Jo mere dit affald sorteres, jo mindre fylder dag-
renovationen. Aviser, pap og karton, papir, glas og 
drikkevareemballage skal sorteres fra.

Udover at det er lovpligtigt at sortere affaldet af 
miljømæssige årsager, kan det give en økonomisk 
fordel for den enkelte husejer at mindske mæng-
den af dagrenovation. 

Bemærk
Drikkevareemballage af plast og metal skal nu 
lægges i containerne til glas. Derfor må man ikke 
længere aflevere disse typer affald i dagrenova-
tionen.

DAGRENOVATION 
Bliver til elektricitet og varme

Hvad sker der med affaldet?
Dagrenovationen køres direkte til forbrændings-
anlægget, enten I/S Amagerforbrænding eller I/S 
Vestforbrænding. Dette affald gennemgår ingen 
form for sortering før forbrænding. Energien fra 
forbrændingen udnyttes til elektricitet og varme.

Dagrenovationen hentes mindst én gang om ugen 
i etageejendomme og én gang om ugen i villaom-
råder.
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 Keramik og porcelæn
 Krystal- og vinduesglas
 El-pærer og lysstofrør
 Medicinglas
 Mælkekartoner og lignende 

 Vin- og spiritusflasker
 Konservesglas
 Glas til fødevarer
 – gerne med låg
 Glasskår fra de nævnte ting
 Drikkevareemballage af 

plast og metal
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Hvordan skal det håndteres?
Glassene skal være tomme og lettere rengjorte. 
Låget må gerne blive siddende på, da det også kan 
genanvendes.

Bemærk 
Drikkevareemballage af plast og metal, f.eks. 
vandflasker og importerede øldåser uden pant, 
skal som noget nyt smides i glascontaineren.

Hvis du bor i etageejendom
Hvis I ikke har en glascontainer i jeres egen gård, 
kan viceværten eller den ansvarlige for ejendom-
mens affaldsløsning bestille en glascontainer 
til opstilling i jeres gård. Der skal ikke betales 
særskilt herfor.

Hvis du bor i villa
Alle glas og drikkevareemballager af plast og 
dåser skal afleveres i de glascontainere, som står 
rundt omkring i dit lokalområde.

Find nærmeste glascontainer på www.miljoe.kk.dk

GLAS OG DRIKKEVAREEMBALLAGE 
Glasfl askerne bruges igen – det øvrige affald smeltes om og genanvendes

Hvad sker der med affaldet?
De indsamlede glas og drikkevareemballager 
bliver kørt til sortering, hvor de fleste hele vin-
flasker bliver sorteret fra, vasket og brugt igen af 
vinhuse over hele Europa. 

Konservesglas, ikke genanvendelige flasker og 
glasskår bliver kørt til omsmeltning og indgår i 
produktionen af nyt glas. Drikkevareemballage 
af plast og metal bliver omsmeltet og genanvendt.
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 Pap
 Plast
 Mælkekartoner
 Selvkopierende papir

 Aviser og ugeblade
 Reklamer
 Kuverter – også 

rudekuverter
 Bøger – også telefonbøger
 Skrive- og tegnepapir
  – clips må gerne blive på
 Indpakningspapir
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Hvordan skal det håndteres?
Alle typer papir kan genanvendes og skal afleveres 
i papirbeholderne. 

Det drejer sig om alle aviser, ugeblade, reklamer, 
kuverter, telefonbøger, indbundne bøger og kon-
torpapir

Hvis du bor i etageejendom
Papiret skal i papirbeholderne. Hvis din ejendom 
ikke har en papirbeholder opstillet i gården, skal 
du få din vicevært til at bestille en hos Køben-
havns Affaldsservice på telefon 70 10 33 88. Der 
betales ikke særskilt herfor.

Papirbeholdere i etageejendomme tømmes typisk 
hver anden uge.

Hvis du bor i villa
Papiret skal i husstandens egen papirbeholder. 
Hvis husstanden ikke har modtaget en papirbe-
holder, skal den bestilles hos Københavns Affalds-
service på telefon 70 10 33 88. Der betales ikke 
særskilt herfor.

PAPIR 
Brugt papir bliver til nyt og papir

Villaernes papirbeholdere tømmes hver ottende 
uge og skal stilles frem senest klokken 6.00 på 
afhentningsdagen og tidligst aftenen inden.

Hvad sker der med affaldet?
Det indsamlede papir sendes videre til papir-
fabrikker i ind- og udland, hvor det indgår i pro-
duktionen af nye pap- og papirprodukter. Papiret 
bliver opløst i vand, renset for farve og siet for 
papirclips m.m. Derefter kan papirmassen blive 
til nyt papir. Papiret bliver brugt til nye papir- og 
papprodukter.

 

11



12

 Snavset emballage
 Pizzabakker
 Mælkekartoner
 Indbundne bøger
 Plast
 Flamingo
 Papir

 Papkasser uden flamingo
 Bølgepap
 Karton
 Papemballage fra legetøj, 

tandpasta m.m.



13PAP OG KARTON 
Bliver til ny emballage

Hvordan skal det håndteres?
Pap er typisk emballage, f.eks. pakken om tand-
pasta tuben, legetøjet eller fjernsynet. Det kan også 
være bølgepap, røret i en køkkenrulle og bagsiden 
på en A4-blok. Pap og karton kan bruges igen og 
igen, hvis det er rent. Pizzabakker skal altid i dagre-
novationen, da der ofte sidder madrester på låget.

Fold papkasserne sammen og husk at fjerne plastik, 
flamingo og andet fra papkasserne.

Hvis du bor i etageejendom
Ejendommen skal have sin egen beholder til pap -
affald. Mange ejendomme har det allerede, resten 
får det i løbet af første halvår 2007. Du er selv 
ansvarlig for at lægge dit pap i denne beholder. 
Hvis din ejen   dom endnu ikke har modtaget en 
papbeholder, skal pap og karton placeres ved 
siden af storskraldet. 

De særlige papbeholdere, der er opstillet i nogle 
ejendomme, er sikret med et låsesystem, der skal 
hindre, at beholderen ved en fejltagelse benyttes 
til almindeligt skrald.

Hvis du bor i villa
Pap og karton hentes hvert kvartal og skal stilles 
ud på fortovet i en samlet bunke senest klokken 
06.00 på afhentningsdagen og tidligst aftenen 
inden.

Hvad sker der med affaldet?
Det indsamlede pap og karton sendes videre til 
papirfabrikker i ind- og udland. Her opløses det i 
vand, tilsættes forskellige stivelsesmidler, presses 
og tørres til nyt pap, der bruges til nye pappro-
dukter.
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 Aviser
 Haveaffald
 Husholdningsglas og flasker
 Maling eller andet farligt 

affald
 Pap og karton
 Pvc
 Imprægneret træ
 Alt byggeaffald fra arbejde 

begået med bistand fra en 
professionel håndværker

 Møbler, lampeskærme m.v. 
 Madrasser
 Gulvtæpper – max 1 m.
 Jern og metal – max 1 m.
 Plastrør uden pvc 
 – max 1 m.
 Brædder uden imprægne-

ring – max 1 m.
 Cykler, mærket: „Fjernes af 

R98“
 Vinduesglas – forsvarligt 

emballeret
 Byggeaffald fra ‘gør-det-selv 

arbejde’ *

*) Brokker af mursten, tagsten, beton 
og lignende, sanitetsudstyr, tagplader, 
jord/sten/grus skal på genbrugs-
stationen.



15STORSKRALD 
Det meste bliver til elektricitet og varme

Hvordan skal det håndteres?
Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der 
er for stort til at blive smidt ud som dagrenovation. 

Storskrald skal kunne håndteres af to mand uden 
hjælpemidler, og små genstande skal emballeres, 
så det er til at håndtere, enten ved at bundte det 
eller komme det i sække. Skarpe og stikkende 
genstande skal emballeres, så skraldemændene 
ikke kan komme til skade. Lad sækken stå åben, så 
skraldemanden kan se indholdet.

Cykler der skal hentes af R98, skal mærkes med en 
seddel ‘fjernes af R98’, og stilles sammen med det 
øvrige storskrald.

Hvis du bor i etageejendom
I etageejendomme anbringer beboerne storskral-
det der, hvor det bliver anvist af viceværten eller 
administrator.

Storskraldet afhentes efter aftale med ejendom-
men.

 

Hvis du bor i villa
Storskraldet afhentes hvert kvartal og skal stilles 
ud på fortovet i en samlet bunke senest klok-
ken 6.00 på afhentningsdagen og tidligst aftenen 
inden. 

Du kan få afhentet storskrald flere gange efter 
bestilling. I perioden to uger før og to uger efter de 
faste afhentningsdatoer hentes storskrald kun mod 
betaling. Du kan også rekvirere en container, hvis 
du har meget storskrald. Containeren er gratis de 
første to dage.

Hvad sker der med affaldet?
Det indsamlede storskrald bliver kørt til et sorte-
ringsanlæg, hvor de genanvendelige dele tages fra. 

Affald der kan være skadeligt for miljøet, hvis det 
brændes, sorteres også fra og deponeres under 
kontrollerede forhold.

Det øvrige affald brændes og omdannes til elek-
tricitet og varme.
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 Elektronik*
 Alm. el-pærer, som skal i 

dagrenovationen
 Kølemøbler
 Pvc
 Medicinrester, som skal 

afleveres på apoteket

 Kemikalier og gift
 Lavenergipærer
 Lysstofrør
 Maling
 Batterier – alle slags og 

størrelser
 Akkumulatorer
 Spraydåser
 Produkter mærket med disse 

symboler er farligt affald

*) Villaer, der har fået udleveret en 
boks til farligt affald, kan lægge småt 
elektronikaffald i denne.



17FARLIGT AFFALD 
Bliver destrueret under kontrollerede forhold

Hvordan skal det håndteres?
Farligt affald kan ofte genkendes ved, at der på 
emballagen er et faresymbol. 

Hvis du bor i etageejendom
Mange ejendomme er tilmeldt den såkaldte 
viceværtordning for farligt affald. Med ordningen 
får ejendommen et særligt brandsikret skab til 
opbevaring af det farlige affald.

For at tilmelde ejendommen til ordningen skal 
du kontakte Københavns Affaldsservice på telefon 
70 10 33 88.
  
Hvis din ejendom ikke er med i viceværtordnin-
gen skal det farlige affald afleveres på genbrugs-
stationerne eller til Miljøbilen. Miljøbilen har faste 
stoppesteder. Se tid og sted på www.miljoe.kk.dk

I de fleste ejendomme skal batterier afleveres, 
hvor det anvises af ejendommens vicevært eller i 
den batteribeholder, der er placeret ved siden af 
papirbeholderne. Har I ikke en batteribeholder, 
kan den bestilles på hos Københavns Affaldsser-
vice på telefon 70 10 33 88.

Hvis du bor i villa
Det farlige affald skal afleveres enten på en gen-
brugsstation eller til Miljøbilen. 

Bemærk 
I løbet af 2007 vil Miljøbilen stoppe med at køre i 
villakvarterer. I stedet vil hver villa få udleveret en 
særlig boks til det farlige affald. Den kan fremsæt-
tes til tømning fire gange årligt. 

Andre muligheder for både etageejen-
domme og villaer
Brugte batterier kan afleveres til en lang række 
detailhandlere, se www.amfor.dk. Apoteket tager 
imod medicinrester, gamle kviksølvtermometre 
og kanyler. Mange farvehandlere tager imod ma-
lingrester og opløsningsmidler. Politiet tager imod 
våben, ammunition og ubenyttet fyrværkeri.

Hvad sker der med affaldet?
Det farlige affald sendes videre til specialbehand-
ling. De genanvendelige dele sorteres fra, mens 
det øvrige affald deponeres eller destrueres 
under kontrollerede forhold. 
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 Plastiksække
 Metal- og plasttråde
 Urtepotter
 Bundter over 120 cm i 

længden
 Større stubbe og stammer

 Nedfalden frugt
 Ukrudt og græs
 Blomsteraffald
 Pottemuld og jord fra 

potteplanter
 Grene og rødder
 Stubbe og stammer
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Bliver til kompost

Hvordan skal det håndteres?
Nedfalden frugt, blade, ukrudt og græsaffald fra en 
nyslået plæne er alt sammen haveaffald, der kan 
bruges som kompost. 

Haveaffaldet skal lægges enten i beholderne til 
haveaffald, lægges i papirsække eller bundtes. Et 
bundt må maksimalt måle 120 x 50 cm. Grene, 
stubbe og stammer med en længde over 120 cm 
og en diameter større end ti cm skal afleveres som 
storskrald. Hvis stubbe og stammer er så store, at 
de ikke kan håndteres af to mand, skal de afleveres 
på genbrugspladsen.

Hvis du bor i etageejendom
I etageejendomme afleveres haveaffaldet, hvor det 
bliver anvist af ejendommens administrator eller 
vicevært. 

Haveaffaldet afhentes efter aftale med ejendommen.
 
Hvis du bor i villa
I villaområderne afhentes haveaffald otte gange i 
perioden; første mandag i april og 34 uger frem 
og skal stilles ud på fortovet senest klokken 6.00 

på afhentningsdagen og tidligst aftenen inden. Stil 
beholderen, så håndtaget vender ud mod vejen 
og lad papirsækkene være åbne, så indholdet er 
tydeligt for skraldemanden.

Du kan også vælge at lave din egen kompost til 
haven. Hvis du ikke har en kompostbeholder, er 
det er muligt at bestille en uden ekstra omkost-
ninger hos Københavns Affaldsservice på telefon 
70 10 33 88.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald.

Hvad sker der med affaldet?
Haveaffaldet bliver kørt til et komposteringsanlæg 
og den færdige kompost bruges i private haver, til 
grønne anlæg, parker m.m.

Hvert forår er det muligt at hente gratis kom-
postmuld på de store genbrugsstationer, se 
www.miljoe.kk.dk.
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 Akkumulatorer
 Solarierør
 Neonrør
 Batterier
 Madrester i køle- og fryse-

skabe

 Computere
 Radio og tv
 Mobiltelefoner
 Elektriske plæneklippere
 Eltandbørster
 Elektrisk legetøj
 Hårde hvidevarer
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Elektronikken genanvendes i nye produkter

Hvordan skal det håndteres?
Elektronik er som udgangspunkt alt med ledning på 
eller ting, som er drevet af batterier eller solceller. 
Elektronik er f.eks. computere, mobiltelefoner, 
batteri drevet legetøj og hårde hvidevarer. 

Hvis du bor i etageejendom
Elektronikaffald afhentes efter aftale og skal 
placeres, hvor det bliver anvist af ejendommens 
administrator eller vicevært. 

Hvis du bor i villa
Elektronik afhentes én gang hvert kvartal og skal 
stilles ud på fortovet i en samlet bunke senest 
klokken 6.00 på afhentningsdagen og tidligst 
aftenen inden. 

I løbet af 2007 bliver det også muligt at aflevere 
affaldet småt elektronikaffald i boksen til farligt 
affald. Se under Farligt affald.

Hvad sker der med affaldet?
Det indsamlede affald sendes til demonterings-
anlæg, som genanvender store dele af affaldet 
og sikrer samtidigt, at de miljøbelastende dele 
sorteres fra til specialbehandling. 
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 Plastflasker og -dunke
 Plast der ikke er pvc

 Tagrender og nedløbsrør
 Elektrikerrør
 Tagplader
 Gummistøvler og regntøj
 Persienner
 Produkter mærket: pvc 

– PolyVinyl Chlorid 
 Badedyr
 Gulvbelægning af vinyl
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Noget pvc genbruges, andet deponeres

Hvordan skal det håndteres?
Pvc (Polyvinylchlorid) indgår i en lang række bløde 
og hårde plastmaterialer som f.eks. gummistøvler, 
badebolde, persienner, elektrikerrør, tagrender, 
plastpaneler m.m..

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er 
skadeligt pvc, og hvad der er almindelig plast, der 
godt kan gå til forbrænding. Er du i tvivl om et 
produkt indeholder pvc, så behandl det som om 
det indeholder pvc. 

Hvis du bor i etageejendom
Det er din pligt selv at aflevere pvc på en gen-
brugsstation, så det kan blive behandlet korrekt.

Hvis du bor i villa
Pvc afhentes hvert kvartal og skal stilles ud på 
fortovet i en samlet bunke senest klokken 6.00 på 
afhentningsdagen og tidligst aftenen inden.

Pvc-materialer kan også afleveres på den nærme-
ste genbrugsstation.

Hvad sker der med affaldet?
Hårdt pvc genanvendes i produktionen af nye 
pvc-produkter. Blødt pvc deponeres indtil nye 
behandlingsmetoder er udviklet.
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 Træ uden imprægnering

 Træ, behandlet med træ-
beskyttelsesmiddel

 Gyngestativer
 Sandkasser
 Plankeværker
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Deponeres indtil videre

Hvordan skal det håndteres?
Ved imprægneret træ forstås træ, der er tryk- 
eller vakuumimprægneret, samt træ, der helt eller 
delvis er behandlet med træbeskyttelsesmidler for 
at gøre det modstandsdygtigt over for svampe og 
skadedyr. Træ der bruges udendørs eller i vådrum 
er typisk imprægneret.

Hvis du bor i etageejendom
Det er din pligt selv at aflevere det im prægnerede 
træ på en genbrugsstation. Dette gælder også de 
ejendomme, der tidligere har været med i en for-
søgsordning om frasortering af imprægneret træ.

Hvis du bor i villa
Imprægneret træ afhentes hvert kvartal og skal 
stilles ud på fortovet i en samlet bunke senest 
klokken 6.00 på afhentningsdagen og tidligst 
aftenen inden.

Hvad sker der med affaldet?
Imprægneret træ indeholder miljøbelastende 
stoffer, som giver problemer ved forbrænding. 
Imprægneret træ indsamles og oplagres på de-
poni, indtil nye behandlingsmuligheder er udviklet.
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AFFALDSOVERSIGT

A

B

Acetone        +     +
Afkalkningsmidler        +     +
Afl øbsrens        +     +
Afspændingsmidler        +     +
Akkumulatorer        +     +
Akryl, glas *  +    +      +
Akvarier, glas *  +    +      +
Akvariegrus, mindre mængder   +          +
Akvarier, døde fi sk og planter   +    
Akvariestel *      +      +
Altankasser, plast *          +  +
Altankasser, imprægneret træ *           + +
Alufolie   +          +
Aluminium  *  +    +      +
Antenner  *      +      +
Asbestholdige materialer  K             +
Asfalt              +
Aske (skal emballeres)   +
Aviser     +        +
Badebolde, badedyr           +  +
Badeforhæng           +  +
Baljer, metal *  +    +      +
Baljer, plast           +  +
Barbermaskiner, med barberblade   +          +
Barbermaskiner, elektriske          +   +
Barometer, med kviksølv        +     +
Barometer, uden kviksølv   +          +
Baser        +     +
Batikfarver        +     +
Batterier, alle typer (benyt gerne batteribeholder)        +     +
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   stammer fra ‘gør-det-selv’ arbejde
 *  Afhængigt af størrelse
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Batterier, genopladelige (benyt gerne batteribeholder)       +     +
Bejdse        +     +
Bekæmpelsesmidler, plante/insekter         +     +
Benzin        +     +
Benzol        +     +
Bildæk  *      +      +
Bilplejemidler        +     +
Blade, magasiner og ugeblade     +        +
Blade, fra haven         +    +
Bleer   +          
Blegemidler        +     +
Blitzpærer   +          +
Blomsteraffald         +    +
Blomsterkasser, plast           +  +
Bly        +     +
Blyhagl        +     +
Blyindfattede ruder  *      +      +
Blylodder        +     +
Bonevoks        +     +
Borsyre        +     +
Brandslukkere        +     +
Briller   +          +
Brintoverilte        +     +
Brokker (af mursten, tagsten, beton, o. lign.)                +
Brosten              +
Brædder  *  S     +      +
Brædder, imprægneret træ            + +
Brændeovne  *       +      +
Brød- og kagerester   +
Brødrister          +   +

 K  Kontakt Københavns Affaldsservice 
   på telefon 70 10 33 88
 A  Apotek
 S  Må kun afl everes til storskrald hvis det
   stammer fra ‘gør-det-selv’ arbejde
 *  Afhængigt af størrelse
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D

E

‘Bums’ farve-lakfjerner        +     +
Bæreposer, plast   +          +
Bøger     +        +
Bølgepap      +       +
Bådplejemidler        +     +
Cadmium batterier (benyt gerne batteribeholder)        +     +
CD’er   +          +
Cellofan   +          +
Cellulosefortynder        +     +
Cement              +
Cigaretskod   +
Computere          +   +
Cykeludstyr  *  +    +      +
Cykellygter          +   +
Cykler, mærkes ‘kasseret’       +      +
Denatureret sprit        +     +
Desinfektionsmidler        +     +
Drikkevareemballage    +         +
Dybfrysere          +   +
Dyner  *  +    +      +
Dæk  *  +    +      +
Dækkeservietter, plast           +  +
Døre  *       +      +
Dåser, drikkevareemballage    +         +
Edb-lister     +        +
Edb-maskiner          +   +
Eddikesyre        +     +
Elektrikerrør og kabelbakker            +  +
Elektriske maskiner, med og uden indbygget batteri          +   +
El-motorer          +   +
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Elektriske pærer, almindelige   +          +
Elektriske pærer, lavenergi (sparepærer)         +     +
Emballageglas    +         +
Energisparepærer        +     +
Engangsgrill   +
Engangsservice   +
Engangsshavere   +          +
Epoxy- malinger/lakker        +     +
Eternit             +
Farvestoffer        +     +
Fernis        +     +
Fikservæsker        +     +
Fjernsyn          +   +
Flamingo  *  +    +      +
Flamingo, store plader       +      +
Flasker, glas    +         +
Flasker, plast    +         +
Fliser             +
Fluebekæmpelsesmidler        +     +
Fodlister, plast            +  +
Fortynder        +     +
Forurenet jord   K
Fotografi apparat, med indbygget batteri          +   +
Fotografi apparat, uden indbygget batteri          +   +
Fotopapir        +     +
Fremkaldervæske        +     +
Frostvæsker        +     +
Frugt, fra husholdningen   +      +
Frugt, nedfaldsfrugt fra haven         +    
Frysere          +   +
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Fugemasse        +     +
Fyr   K           +
Gardiner, plast           +  +
Gasbeholdere, små        +     +
Gasbeton             +
Gavepapir     +        +
Gipsplader             +
Glasfi ber  *  +    +      +
Glas, fl asker    +         +
Glykol        +     +
Glødelamper   +          +
Grammofoner          +   +
Grammofonplader           +  +
Grene         +    +
Grill (ikke engangs)  *  +    +      +
Grus  *            +
Gryder   +          +
Græs         +    +
Græsslåmaskiner       +   +   +
Grøntsager   +
Gulvpolish        +     +
Gulvbelægning, linoleum  *          +  +
Gulvbelægning, plast  *          +  +
Gulvtæpper  *      +      +
Gummistøvler           +  +
Gødningsmidler        +     +
Halogenpærer    +          +
Haveaffald         +    +
Havebassin og havebassinfolier           +  +
Havegødning        +     +

H

D
ag

re
no

va
tio

n

G
la

s 
og

 d
ri

kk
ev

ar
ee

m
ba

lla
ge

Pa
pi

r

Pa
p 

og
 k

ar
to

n

St
or

sk
ra

ld

Fa
rl

ig
t 

af
fa

ld

H
av

ea
ffa

ld

El
ek

tr
on

ik

Pv
c 

Im
pr

æ
gn

er
et

 t
ræ

 

G
en

br
ug

ss
ta

tio
n

30

G

 K  Kontakt Københavns Affaldsservice 
   på telefon 70 10 33 88
 A  Apotek
 S  Må kun afl everes til storskrald hvis det
   stammer fra ‘gør-det-selv’ arbejde
 *  Afhængigt af størrelse



I

K

Havemøbler, plast           +  +
Haveredskaber  *      +      +
Haveslange           +  +
Hobbykemikalier        +     +
Hobbyknive   +          +
Hygiejnebind   +          +
Højfjeldssole, selve apparatet          +   +
Højfjeldssole, rørene        +     +
Høreapparater, med og uden batterier          +   +
Håndvaske             +
Hårde hvidevarer           +   +
Hårfarver og blegemidler        +     +
Hårfjerningsmidler        +     +
Ildslukningsudstyr (tom eller løs studs)        +     +
Imprægneringsmidler, tekstil        +     +
Imprægneret træ             + +
Indpakningspapir     +        +
Inhalatorer  A       +
Injektionsudstyr A       +     
Insektmidler        +     +
Isenkram, med og uden indbygget batteri          +   +
Isoleringsmateriale, uden mineraluld   S     +      +
Isoleringsmateriale, med mineraluld             +
Jern       +      +
Jord, forurenet     K           
Jord, fra haven i større mængder K            +
Jord, fra potteplanter   +      +    +
Joystick           +   +
Juletræer    +  (kun i januar)    +    +
Kabler          +   +
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Kaffefi ltre, med grums   +          
Kaffemaskiner          +   +
Kager   +
Kalkfjerner        +     +
Kanyler  A        +
Karbonpapir   +          +
Karton      +       +
Kassettebånd   +    +      +
Kataloger, med limet ryg   +  +        +
Kataloger, hæftet eller løst samlet     +        +
Kattegrus   +
Kaustisk soda        +     +
Kemikalier        +     +
Keramik   +    +      +
Kit   +          +
Klor/klorin        +     +
Klude   +          +
Knive   +          +
Komfur          +   +
Kondensatorer, fra lysrørsarmaturer        +     +
Konservesdåser    +          +
Kontorkemikalier        +     +
Kontorstoleunderlag           +  +
Korrekturlak        +     +
Kosmetikrester        +     +
Kosteskafter  *  +    +      +
Kuglepenne   +          +
Kufferter, læder       +      +
Kufferter, plast/kunstlæder           +  +
Kunstlæder           +  +
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Kuverter     +        +
Kviksølvlamper        +     +
Kviksølvtermometre        +     +
Kælke, plast           +  +
Kød   +
Kødben   +
Køkkenrulle   +
Køkkenmaskine, med og uden indbygget batteri          +   +
Kølervæske        +     +
Køleskabe          +   +
Lak        +     +
Lakfjerner        +     +
Lampeolie        +     +
Lamper, uden pærer          +   +
Lavenergipærer        +     +
Ledninger          +   +
Legetøj, uden batterier   +    +      +
Legetøj, med batterier        +  +   +
Lightere, engangs   +          +
Lightergas        +     +
Lim, alle slags        +     +
Limstifter        +     +
Linolie        +     +
Loddetin        +     +
Lysstofarmaturer (uden rør)          +   +
Lysstofrør        +     +
Lædervarer, ægte   +          +
Lædervarer, kunstlæder           +  +
Låsespray        +     +
Madrasser       +      +M
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Madrester   +
Magneter   +          +
Maling        +     +
Malingfjerner        +     +
Medicinrester  A       
Metalaffald     +    +      + 
Metaldåser                 +
Metaldåser, drikkevarer    +         +
Metalpudsemidler        +     +
Motorrens        +     +
Muldvarpegift        +     +
Murbrokker             +
Musegift        +     +
Musikinstrumenter, elektriske          +   +
Musikinstrumenter, små   +    +      +
Musikinstrumenter, store *      +      +
Myggebalsam        +     +
Mælkekartoner   +
Møbelolie        +     +
Møbelpolish        +     +
Møbler       +      +
Mørtel             +
Måtter, gummi/plast           +  +
Natronlud        +     +
Negativer        +     +
Neglefi le   +          +
Neglelak        +     +
Neglelakfjerner        +     +
Neonlysrør        +     +
Nikkelbatterier (benyt gerne batteribeholder)        +     +

N

D
ag

re
no

va
tio

n

G
la

s 
og

 d
ri

kk
ev

ar
ee

m
ba

lla
ge

Pa
pi

r

Pa
p 

og
 k

ar
to

n

St
or

sk
ra

ld

Fa
rl

ig
t 

af
fa

ld

H
av

ea
ffa

ld

El
ek

tr
on

ik

Pv
c 

Im
pr

æ
gn

er
et

 t
ræ

 

G
en

br
ug

ss
ta

tio
n

34  K  Kontakt Københavns Affaldsservice 
   på telefon 70 10 33 88
 A  Apotek
 S  Må kun afl everes til storskrald hvis det
   stammer fra ‘gør-det-selv’ arbejde
 *  Afhængigt af størrelse



Nikkel/cadmiumbatterier (benyt gerne batteribeholder)       +     +
Olie        +     +
Oliefi ltre        +     +
Ovnrens        +     +
Paneler og fodliste, plast           +  +
Pap      +       +
Papir     +        +
Paraplyer           +  +
Parasoller, plast           +  +
Pc’er          +   +
Pelsværk   +          +
Persienner, træ/aluminium       +      +
Persienner, plast           +  +
Petroleum        +     +
Plast *   +    +    +  +
Plastbelagt trådhegn           +  +
Plastfl asker    +         +
Plastfolie               +
Plastomslag           +  +
Plastposer, plastsække     +          +
Plastrør *          +   +
Pletfjerner        +     +
Polaroidkassetter        +     +
Porcelæn *  +     +       +
Pottemuld   +      +    +
Potteplantegødning        +     +
Presenninger           +  +
Pudsemidler        +     +
Puslepuder           +  +
Pærer, almindelige elektriske   +          +
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Pærer, energisparepærer        +     +
Pålægsrester   +
Radiatorer       +      +
Radioer          +   +
Regntøj           +  +
Rengøringsmidler        +     +
Rensebenzin        +     +
Rensemidler        +     +
Ringbind           +  +
Rottegift        +     +
Rustfjerner        +     +
Røgalarmer, med og uden indbygget batteri        +  +   +
Rør, jern *  +    +      +
Salmiakspiritus        +     +
Salpetersyre        +     +
Saltsyre        +     +
Sengebunde       +      +
Sengeunderlag           +  +
Servietter   +
Sikringer   +          +
Silikone        +     +
Skarpe og spidse genstande (indpakkes)   +
Ski       +      +
Sko   +          +
Sko, plast/kunstlæder           +  +
Sko, med batterier          +   +
Skrivemaskine, manuel       +      +
Skrivemaskine, elektrisk          +   +
Skrivepapir     +        +
Skriveunderlag           +  +
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T

Skruer   +          +
Skræller, fra frugt og grøntsager, rå   +          
Skumbakker   +
Skumgummi *  +    +      +
Slæder, metal       +      +
Slæder, plastic           +  +
Smøremidler        +     +
Solarier, armaturet       +   +   +
Solarier, rørene        +     +
Spande, plast           +  +
Spejlglas *  +     +      +
Spildolie        +     +
Spiseolie   +
Spraydåser (aerosoldåser)        +     +
Sprinklervæske        +     +
Sprit        +     +
Stearinlys   +          +
Stoftrykfarver        +     +
Strygebræt       +      +
Strygejern          +   +
Støvsugere          +   +
Støvsugerposer   +          +
Svampebekæmpelsesmidler        +     +
Svovlsyre        +     +
Svømmebassin-kemikalier        +     +
Svømmevinger           +  +
Syltetøjsglas    +         +
Symaskiner          +   +
Søm   +          +
Tagpap  *  S +    +      +
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Tagplader             +
Tagrender og nedløbsrør           +  +
Tapet *  +    +      +
Tapetklister        +     +
Tasker, plast/kunstlæder           +  +
Tekstiler     +    +      +
Telefonbøger     +        +
Telefoner, med og uden indbygget batteri          +   +
Telte og teltbunde           +  +
Termometre, kviksølv  A       +
Termometre, digitale, med indbygget batteri  A       +  +
Terpentin        +     +
Termokander   +          +
Tobak   +
Toiletrens        +     +
Toiletsæde, plast           +  +
Toiletter               +
Trykfl asker (tomme eller løs studs)        +     +
Tryksager     +        +
Træ, imprægneret              + +
Træsbeskyttelsesmidler og træbeskyttelsesfjerner        +     +
Træsprit        +     +
Trådhegn, plastbelagt           +  +
TV          +   +
Tændmidler        +     +
Tæpper *  +    +      +
Tætningslister       +    +  +
Tøj               +
Ugeblade     +        +
Ukrudtsfjerner        +     + 
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Ure, elektriske, med og uden indbygget batteri          +   +
Ure, med optræk   +          +
Vandrør           +  +
Vandsenge           +  +
Vatpinde   +
Videobånd   +          +
Vinduesglas (forsvarligt indpakket) *  S +    +      +
Vinfl asker    +         +
Vinyl           +  +
Voksdug           +  +
Vuggeunderlag           +  +
Vægbeklædning, vinyl           +  +
Værktøj, elektrisk, med og uden indbygget batteri          +   +
Væsker, til kontaktlinser   +
Æggebakker      +       +
Æggeskaller   +
Øldåser    +         +Ø
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Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere affald så kontakt Københavns Affaldsservice på telefon 70 10 33 88 eller 
email affald@tmf.kk.dk.
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GENBRUGSSTATIONER

På genbrugsstationerne kan der afleveres sorteret 
affald. Genbrugsstationerne er bemandet med 
specialuddannet personale, der gerne giver råd og 
vejledning om sortering og aflevering af alle typer 
affald.

Der skelnes mellem forskellige typer af genbrugs-
stationer afhængig af størrelsen og antal affalds-
fraktioner, der modtages. Der kan ikke afleveres 
dagrenovation. Se sorteringsvejledning på www.
miljoe.kk.dk. Vær opmærksom på eventuelle 
mængdebegrænsninger. Pr. 1. december 2006 er 
der tre genbrugsstationer, en nærgenbrugsstation 
og to kvartermiljøstationer. 

Det er også muligt at benytte de genbrugssta-
tioner, der ligger i nabokommunerne. Se www.
miljoe.kk.dk.

Affald må aldrig efterlades uden for genbrugs-
stationerne.

Genbrugsstationer
Genbrugsstationerne har lukket den 24., 25., 26. 
og 31. december samt den 1. januar.

København S 
Vermlandsgade Genbrugsstation 
Herjedalgade 2-4 
2300 København S 
Åben: Hverdage 13.00-18.00 
Lør/søn og helligdage 10.00-17.00

Valby 
Kulbanevej 4 
2500 Valby 
Åben: Hverdage 13.00-18.00 
Lør/søn og helligdage 10.00-17.00

København SV 
Vasbygade 26 
2450 København SV 
Åben: Hverdage 13.00-18.00 
Lør/søn og helligdage 10.00-17.00

40



Nærgenbrugsstationer
Der er ikke adgang for motorkøretøjer. 
Nærgenbrugsstationerne har lukket den 24., 
25., 26. og 31. december samt den 1. januar.

Christianshavn 
Christiania Nærgenbrugsstation 
Bådmandsstræde 43, Prærien
1470 København K
Åben: Alle dage 12.00-17.00 

Kvartermiljøstationer
Der er ikke adgang for motorkøretøjer.
Kvartermiljøstationerne har åbent to gange 
ugentligt og er altid lukket den 25. december 
og 1. januar.

Nørrebro
Gartnergade 8-14
2200 København N
Åben: Tirsdag 13.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00

Nørrebro 
Møllegade 25 
2200 København N 
Åben: Onsdag 13.00-18.00
Lørdag 9.00-15.00
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AFFALDSFOREBYGGELSE 

Når vi køber en ting, er det en vare. Når vi har 
brugt varen, er det affald. Det bliver til meget affald 
i løbet af et år. Ved at tænke over sine forbrugs-
vaner, og følge nogle simple retningslinier og gode 
råd, kan man være med til at mindske mængden af 
affald ved at forlænge tingenes levetid mest muligt. 
 
Retningslinier
 Køb kvalitet – det holder længere
 – det kan betale sig at reparere 
 Giv oplevelser i gave 
 Vælg varer med mindst mulig emballage, retur-

emballage eller refill-emballage 
 Giv genbrugelige ting videre *

*) Har du ting du gerne vil give videre, som andre kan få nytte af, 
eller mangler du selv en ting, så benyt f.eks.:

 Byttecentret på genbrugsstationen
 Byttehylderne på kvartermiljøstationerne eller evt. i din egen 

gård
 Genbrugsbutikker
 Hjemmesiden www.storskrald.dk, som dækker hele landet

 

Gode råd
 Reklamer – nej tak 
 Brug stofpose i stedet for plasticpose til indkøb 
 Hold et tøj-bytte selskab for vennerne eller 

benyt tøjcontainerne** 
 Lad legetøj og børnetøj gå i arv 
 Køb solide møbler, så de kan holde til stort slid 
 Undgå engangsservice 
 Brug drikkedunk eller genbrug din vandflaske
 

**) Tøjcontainerne er opstillet på private arealer i kommunen.
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 Husholdningsaffald – brug 
skraldeordningen i din ejen-
dom

 

 Almindeligt gadeaffald som
 f.eks. småt affald, slikpapir,
 lommetørklæder, fastfood-

papir mv.

 Drikkevareemballage – men 
vi opfordrer til, at du tager 
dine tomme flasker og 
dåser med hen til en flaske-
container, så de kan blive 
genbrugt.

 Aviser – men vi opfordrer 
til, at du tager aviserne med 
hjem og bruger papircon-
taineren i din ejendom, så 
papiret bliver genanvendt 
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REN BY RAR BY
Dit og mit ansvar

Selvom affald er en naturlig del af vores hverdag,
skal det ikke fylde alt for meget op i vores byrum.
Hvis Københavns Kommune skal være Europas
reneste storby, må vi alle hjælpe til.

Brug bøtten
Det er først dejligt at færdes i vores gader og
parker, på vores pladser, på cykel og til fods, når
byen ikke flyder med affald og møg. Derfor gør det
en forskel, om du smider dit skrald i affaldskurven
eller på jorden. Lander det på gaden, ser det grimt
ud og koster mange penge at få samlet op.

Så opfør dig i byens gader, som om du var hjemme:
Brug bøtten og ram en af byens mere end 7000
affaldskurve. Det hjælper kommunen med at holde
rent og giver os alle et rarere byrum.

Smid ikke køkkenaffald i gadekurvene
Husk også, at der er forskel på de affaldskurve og 
-containere, som håndterer de forskellige former 
for affald. Gadekurvene er skabt til den slags 
småaffald, som naturligt opstår, når folk passerer 
forbi på gaderne, f.eks. slikpapir, lommetørklæder, 
fastfoodpapir. Drikkevareemballage i plast og metal 
skal du smide i en af byens mange glascontainere.

Husholdningsaffald må du aldrig smide i byens af-
faldskurve, for det er de ikke beregnet til. Smider 
du skraldeposen fra køkkenet i en gadekurv, bliver 
der måske ikke plads til det affald, som ellers skulle 
have været deri – og desuden risikerer du, at af-
faldet tiltrækker rotter. Benyt derfor i stedet skral-
deordningen i din ejendom til dit hjemmeaffald!

Læs om Ren By på www.kk.dk/renby
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GRUNDEJERNES ANSVAR 
For renholdelse og vintersikring

Ansvaret for de københavnske veje og fortove er 
fordelt på mange forskellige grundejere. 

De private, de statslige og de kommunale grund-
ejere – det kunne f.eks. være ejerforeningen, 
museet og børnehaven – skal selv renholde og 
vintersikre deres fortove og private fællesveje. 
Det er værd at bemærke, at næsten halvdelen af 
vejene i København er private fællesveje, hvor 
grundejeren også selv har ansvaret for den del af 
vejen, der ligger uden for hans hus. Vej & Park står 
hovedsageligt for renholdelsen og vintersikringen 
af kommunens gader, pladser og parker. 

Fælles om arbejdet for vores by
Som privat grundejer har du eller din boligforening
altså typisk selv ansvaret for, at dit fortov er rent 
og pænt, ryddet for ukrudt – og ikke mindst at der
er fjernet sne og saltet eller gruset. 

Det er vigtigt for alle brugere af gangarealet. Tænk 
på postbudet, som skal sørge for, at du får post 

til tiden, og skraldemanden, som skal sikre, at dit 
affald bliver fjernet. Som grundejer skal du sørge 
for, at de kan passe deres arbejde uden at komme 
til skade. Hvis der sker et uheld pga. manglende 
snerydning, er ansvaret dit!

Tag ansvar for eget skrald
Tænk dig også lige om en ekstra gang, inden du ef-
terlader dit slikpapir, dit skod eller en hundehøm-
høm på din vej: „Hvem generer jeg nu? Hvem
fjerner skraldet efter mig, og hvor længe kommer
det til at ligge? “. Det ser aldrig pænt ud med skrald 
i bybilledet, og i mange tilfælde er det faktisk en 
nabo eller en tilfældig uheldig, som får ansvaret 
for at fjerne dit skrald efter dig. Andre steder er 
det kommunen, som skal betale for at få folk til at 
rydde op efter dig. 

Læs mere om detaljerne i grundejerens ansvar på
www.vejpark.kk.dk
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INFORMATION OM AFFALD DØGNET RUNDT
– på www.miljoe.kk.dk

Med virkning fra 1. januar 2007 overtager Miljø-
kontrollen, Københavns Kommune en lang række 
opgaver, som Renholdningsselskabet af 1898, R98, 
har varetaget.
 
På Miljøkontrollens hjemmeside kan du, herefter 
og døgnet rundt, finde informationer om, hvad du 
skal gøre med dit affald.

Find svar på dine spørgsmål
Bogen her rummer svar på mange spørgsmål om 
affald. Hvis du har brug for at finde flere svar, kan 
du højst sandsynlingt finde dem på Miljøkontrol-
lens hjemmeside. Synes du ikke, du kan finde lige 
det, du vil vide, kan du altid kontakte os på mail: 
affald@tmf.kk.dk.
  
Hvis du ikke har adgang til internettet, eller 
foretrækker en mere personlig kontakt, kan du 
kontakte Københavns Affaldsservice.
 
Københavns Affaldsservice
Al kontakt om affald går til Københavns Affalds-
service, der er åben for telefonisk kontakt:
 

Københavns Affaldsservice
telefon 70 10 33 88
Mandag til torsdag fra kl. 7.00-15.30
Fredag fra kl. 7.00-15.00
 
Information og bestilling døgnet rundt
Hvis din beholder ikke er tømt, beholderen er i 
stykker eller noget helt andet, kan du sende en 
klage via Miljøkontrollens hjemmeside. Du kan 
også bestille vask af dine beholdere mod betaling. 

På hjemmesiden kan du finde den nærmeste of-
fentlige glascontainer, genbrugsstation eller stoppe-
sted for miljøbilen ved at zoome ind på et kort. 
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøkontrollen

Kalvebod Brygge 45
Postboks 259
1502 Købehavn V
telefon 33 66 58 00
miljoe@tmf.kk.dk
www.miljoe.kk.dk

Med virkning fra 1. januar 2007 overtager kommunen en 
lang række opgaver, som Renholdningsselskabet af 1898, 
R98, har varetaget. Det betyder, at du fremover skal 
henvende dig til 

Københavns Affaldsservice
telefon 70 10 33 88 
affald@tmf.kk.dk

når du har spørgsmål om affald og afhentningen af affald.

 




