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Københavns Kommune har trukket op mod 50 glascontainere hjem hen 
over jul og nytår for at undgå, at containerne bliver sprængt i tusind 
stykker med splintret glas i gaderne til følge. 

Tilbage efter nytår 
Problemet med sprængte containere er størst i områderne Tingbjerg, 
Nørrebro og Christianshavn. Derfor er det også kun i disse bydele, at 
containerne er fjernet i perioden medio december til medio januar 2014. 

Send stadig flaskerne til genbrug!
Beboere i de berørte områder kan aflevere flasker 
og glas på genbrugsstationen eller gemme dem,  
til containerne atter er på plads i midten af januar. 
Glascontainere, der bliver stående, vil blive tømt 
hyppigere end normalt.

Ser du poser med flasker omkring en overfyldt 
container, så giv os et praj på kk.dk/givetpraj. 

KOM AF MED  
juletræet
Op mod 500 ton juletræer havner hvert år i forbrændingen, men fra  
i år skal du aflevere træet separat, så det i stedet bliver komposteret. 
Uanset om du bor i hus eller lejlighed, kan du aflevere dit juletræ  
i perioden fra helligtrekonger til kyndelmisse (6. januar til 2. februar). 
Læs her, hvordan du gør, hvis du bor i lejlighed eller i villa/rækkehus.

Juletræer fra etageejendomme
Jeres vicevært, affaldsansvarlige eller varmemester udpeger en opsamlingsplads/
standplads, hvor alle beboerne skal stille deres juletræer samlet – det kan fx være 
ved et storskraldsrum eller lignende. Når juletræerne fra beboerne er stillet på  
opsamlingspladsen, så kan den affaldsansvarlige enten bestille afhentning på Nem  
Affaldsservice på kk.dk/affald eller hos Affaldsservice på telefon 70 10 33 88 # 2.  
Ordningen hedder ”Juletræsafhentning”.

Bemærk, at der kun kan bestilles afhentning  
af juletræer to gange pr. ejendom. 

Juletræer fra villaer og rækkehuse
Selvom din beholder til haveaffald ikke bliver tømt i januar, skal du alligevel finde din  
aff  aldskalender frem og se, hvor der står ”Juletræsafhentning”. For årets juletræ bliver 
hentet af haveaffaldsbilen og skal stilles ved siden af dagrenovationsbeholderen senest 
kl. 6 på afhentningsdagen. Find den nøjagtige dato på Nem Affaldsservice på kk.dk/affald.

Du kan selvfølgelig altid aflevere dit juletræ på en af byens 11 genbrugsstationer. 
Find den nærmeste på kk.dk/genbrugsstationer.

HUSK, DER  

HVERKEN Må 

VÆRE PYNT 

ELLER FOD På 
TRÆET

GLASCONTAINERE  
På LANG JULEFERIE
Hvert eneste år er der glascontainere i København, der bliver  
sprængt i luften i forbindelse med jul og nytår. Derfor er de  
mest udsatte igen i år sendt på juleferie.

GLAS 



03

Både fortove, kørebaner, indgangs- og cykelstier er skralde-
mandens arbejdsplads og skal ryddes for sne, ellers kan 
skralde manden ikke køre bilen ind i jeres område eller få  
trukket beholderne hen til skraldebilen. 

Det er vigtigt, at sneen bliver ryddet, så både skraldemænd, 
postbude og andre kan komme frem uden at falde og komme 
til skade. Men husk, at det ikke kun er lige foran ejendommen, 
at sne og is skal fjernes, og der skal saltes. Sneen skal også 
fjernes, så der er fri passage gennem eventuelle snevolde,  
der kan være langs fortove, kørebaner eller cykelstier.

Hvis sneen kommer, skal du huske
• at rydde sne og is væk og strø grus eller salt hele vejen  

fra kørebanen ind gennem porten eller havelågen og frem 
til beholderen.

• at den ryddede bane skal være mindst én meter bred.
• at der skal være gennemgang i eventuel snevold langs 

kantsten/kørebane.
• at der ikke må være glat, dér hvor skraldemanden skal gå.

RYD  
SNEEN  
FOR  
SKRALDE-
MANDEN

Er du i tvivl om dit ansvar, så 
tjek reglerne for snerydning 
på kk.dk/vinter

VIDSTE DU DET?
• Ud af de ca. 1.114  km veje  

i Københavns Kommune er 
de 460 km private fælles-
veje, hvor det er grundejeren 
selv, der har ansvaret for at 
rydde sneen. 

vinterens affald

Kulde, sne og is kan skabe problemer for skraldemanden, der henter dit affald. 
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nu får de sidste 
bydele NYE BEHOLDERE
Kun Indre By og Christianshavn 
mangler at få de nye beholdere til 
hård plast, metal og elektronik.  
Når den sidste beholder er stillet på 
plads til marts, vil op mod 430.000 
københavnere have adgang til at 
aflevere det sorterede affald lige 
uden for døren. 

Er du endnu ikke stødt på de nye beholdere,  
selvom du bor i en af de bydele, der allerede  
har fået dem, kan det skyldes, at de på grund  
af pladsmangel ikke har kunnet være i jeres  
gård/ejendom. 

I nogle gårde er de såkaldte standpladser, hvor 
beholderne står, lidt gemt bag rækværk, træer  
eller inde i overdækkede skure. Hvis du ikke kan 
finde beholderne i din gård/ejendom, kan den af-
faldsansvarlige i jeres ejendom kontakte Køben-
havns Affaldsservice, der kan hjælpe med at finde 
ud af, om I eventuelt mangler at få dem leveret. 

HJÆLP TIL SORTERING
Hvis det går lidt trægt med at få fyldt hård plast, 
metal og elektronik i jeres nye beholdere, så kan det 
være, at der skal lidt hjælp til. Måske er beboerne i 
gården usikre på, hvordan de skal sortere og aflevere 
jeres affald? Så er der hjælp at hente på Københavns 
Kommunes hjemmeside kk.dk/affald.

Her kan den affaldsansvarlige bestille affaldsguider og affaldsskilte  
til gården. Det er ofte, når man står med affaldet, at man har brug for  
at vide, hvad man skal gøre med det. På nettet udfylder jeres vicevært  
eller affaldsansvarlige en affaldsguide, som er målrettet præcis jeres  
gård. Her kan man fx skrive, at storskraldet skal afleveres i kælderen  
nr. 17, eller at de nye beholdere står nede ved skuret bag ved legepladsen.

Når guiden er udfyldt, så trykker vi det antal eksemplarer, I skal bruge,  
og så er det bare at dele dem ud til beboerne. Bemærk, at affaldsguiden 
både findes på dansk og engelsk. Skilte og guider er gratis. Se, udfyld  
og bestil på kk.dk/affald.

HåRD  
PLAST 

ELEKTRONIK 

METAL 

18.400  
beholdere er allerede kørt ud på 
Amager, Nørrebro, Østerbro, Valby, 
Vanløse, Brønshøj-Husum, Bispe-
bjerg og Vesterbro/Kgs. Enghave.

4.600  
beholdere køres ud i Indre By og  
på Christianshavn i foråret 2014.

kk.dk/genbrugerguld
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Når der kommer nye beholdere til hård plast, metal  
og elektronik, eller når dit juletræ fra i år indsamles 
separat for at blive komposteret, er det her i bladet,  
du hurtigst finder informationer om det. Derfor gem-
mer mange københavnerne også bladet og hænger  
det op på fx køleskabet.

Bladet udkommer tre gange om året med informationer om de 
københavnske affaldsordninger og råd og vejledning om sortering.  

Vi kan selvfølgelig ikke fortælle alt om det københavnske affald 
hver gang, så hvis du synes, du mangler noget i dette nummer, 
kan det snildt være fortalt i et tidligere nummer.

Har du smidt gamle numre af AFFALD KBH ud, kan du finde  
alle tidligere udgaver på kk.dk/affald.

FODRER DU ROTTER?
Vinteren er den tid på året, hvor mange københavnere 
får lyst til at forsyne byens fugle med gammelt brød  
og andre madrester. Det er en dårlig idé, for mad på jorden 
og andre steder tiltrækker rotter, og så har hverken 
fugle eller naturen i byen godt af det.

Gammelt brød og andre madrester, der ligger og flyder, tiltrækker rotter,  
som kommer op af kloakkerne og får færten af en lækkerbisken. Så selvom  
det er fristende at fodre fuglene på denne årstid, fordi maden kan være knap, 
skal man afholde sig fra det eller begrænse fodringen. 

Husholdningsaffald i de offentlige skraldespande er også noget af det, der 
tiltrækker både rotter og fugle, som spreder skraldet på fortove og gader.  
Desuden får de overfyldte skraldespande forbipasserende til at smide deres  
affald på gaden i stedet for ned i skraldespandene, når de skal af med noget  
affald på vej fra et sted til et andet.

Hvis du har gamle madrester som fx brød, kager eller pizza, som du ikke har fået 
brugt, skal det i dagrenovationsbeholderen. Allerbedst er det selv følgelig, hvis 
du udnytter resterne på spisebordet, så madspild undgås. 

GEMMER DU  
DIT AFFALD KBH?

Husholdningsaffald må ikke komme i de offentlige 
skraldespande. Lugten af mad og madrester tiltrækker 
rotter og fugle, og skraldespandene bliver overfyldte.

VIDSTE DU DET?
Rotter er farlige, fordi de kan smitte 
mennesker med mindst 55 forskellige 
sygdomme, hvoraf nogle kan være 
dødelige. Derfor skal rotterne holdes 
nede i kloakkerne. 
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NYE  
SKRALDE BILER 
kører på gas
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CENTER FOR  
AFFALD OG GENBRUG
Njalsgade 13-15 
Postboks 326
1503 København V
kk.dk/affald

MAIL TIL REDAKTIONEN
affaldsnyt@tmf.kk.dk

Få NEM AFFALDSSERVICE
døgnet rundt 
på kk.dk/affald
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Københavns Kommune har bestilt fire nye gasdrevne skraldebiler.
fra nytår henter skraldemændene fra City renovation, M. Larsen 
og City Container CPH affald fra de københavnske husholdninger  
i de fire nye, miljøvenlige biler.

I første omgang kan bilerne tanke naturgas på en ny tank station på Prags Boule-
vard på Amager, men i fremtiden vil skraldebilerne kunne køre på biogas, der er 
fremstillet af organisk affald. Med de fire nye skraldebiler tager vi hul på at om-
lægge bilparken, så transporten af byens affald kan blive så klima- og miljøvenlig 
som mulig. Det er et konkret mål i Københavns Ressource- og Affaldsplan, at 
flest mulige af byens ca. 100 skraldebiler kører på grøn energi i 2018.

Hvornår er det nu, at fx beholderen til 
hård plast tømmes? Det kan du finde  
ud af ved at hente en kalender på Nem 
Affaldsservice. Den viser tømmedage  
for alle affaldstyper et halvt år frem.

Affaldskalenderen kan både bruges af vice-
værter, affaldsansvarlige og beboere i hus såvel 
som lejlighed og kan printes eller hentes ind  
i kalender systemet på din pc eller smartphone.

DIN AFFALDSKALENDER 2014
kan hentes på nettet

SåDAN GØR DU:

1.  Tast dit gadenavn/vejnavn og husnummer ind øverst  
i Nem Affaldsservice, og tryk SØG. (Bemærk, at du skal  
vælge det rigtige gadenavn/vejnavn på rullelisten.)

2.  Når din adresse kommer frem i bjælken øverst på siden,  
så klikker du på kalenderikonet til højre i selve bjælken.

3.  Når boksen kommer op på skærmen, kan du vælge, om  
du helst vil hente din afhentningskalender på print eller  
elektronisk.

VIDSTE DU DET?
• Når skraldebilerne kører på 

biogas lavet af affald, udleder 
de 80 % mindre CO2.

• Også partikel- og kvælstof - 
    ud ledning bliver langt mindre 
end fra dieseldrevne lastbiler. 
Det er godt for klimaet, mil-
jø et og for københavnernes 
sundhed. 

• Satsningen på skraldebiler på 
biogas bidrager til, at Køben-
havn når sit mål om at blive  
CO2 neutral hovedstad i 2025.



HVAD ER FARLIGT AFFALD?
Farligt affald er fx terpentin, maling, spraydåser, neglelak, 
kemikalier, sparepærer og batterier, der stammer fra hushold-
ningen. 

På bagsiden kan du se en liste over de mest almindelige 
typer farligt affald.

Hvorfor skal du aflevere dit farlige affald?
Det er vigtigt, at du sorterer og afleverer dit farlige affald 
til miljøbilen eller benytter én af de andre muligheder for at 
komme af med det på en miljøvenlig måde. Det kan nemlig 
være til stor skade for miljøet, hvis det havner det forkerte 
sted – fx på forbrændingsanlægget. Noget farligt affald er  
så skadeligt for miljøet, at den tomme emballage også skal  
afleveres som farligt affald.

ANDRE MåDER AT AFLEVERE 
FARLIGT AFFALD På

Miljøskab
Mange etageboliger har et miljøskab, hvor du som beboer  
kan aflevere dit farlige affald. Hvis I ikke har et miljøskab  
i jeres ejendom, kan I få det. Det kræver bare, at en affalds-
ansvarlig i jeres ejendom tilmelder jer ”Viceværtordningen”. 

Viceværtordningen betyder, at beboerne kan aflevere deres  
farlige affald til viceværten, som herefter ringer efter Miljø-
bilen, der kommer og henter det farlige affald, når der er ind-
samlet en større mængde. Københavns Kommune udleverer 
kvit og frit et miljøskab til sikker opbevaring af det farlige 
affald. 

Se mere og tilmeld jer på kk.dk/affald.

Den røde boks  
De fleste villaer og rækkehuse har fået en rød boks til farligt 
affald, som bliver tømt fire gange om året. På kk.dk/affald 
kan man se, hvornår den røde boks bliver tømt.

Genbrugsstationen
Hvis du ikke kan vente, til miljøbilen kommer forbi, kan du 
aflevere dit farlige affald på genbrugsstationen. Du kan finde 
nærmeste genbrugsstation på kk.dk/genbrugsstationer, hvor 
du også kan se åbningstiderne.   

Batteribeholder  
De fleste etageejendomme har også en batteribeholder til brug-
te batterier. Villabeboerne kan aflevere batterier i kommunens 
røde boks, og alle kan aflevere batterier på genbrugsstationen 
og altså også til miljøbilen.

NB! Medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler  
skal du aflevere på apoteket.  

Du kan læse mere om farligt affald på kk.dk/affald.

MILJØBILEN HENTER  
dit farlige affald
Københavns Kommunes miljøbil kører rundt i byen og samler farligt affald ind  
fra din og dine naboers husholdninger. Den har faste stoppesteder og en køreplan, 
som du kan se her på bagsiden.

HUSK, AT  
SPAREPÆRER  

OGSå ER FARLIGT  

AFFALD. DE INDE

HOLDER BL.A.  

KVIKSØLV.

FARLIGT  AFFALD



KØBENHAVN Ø
16.00  – 17.10  Skt. Kjelds Plads ved Bryggervangen
17.30  – 18.40  Århus Plads ved Århusgade
19.00  – 20.00  Holsteinsgade ved Lipkesgade
Den 1. tirsdag i måneden
Datoer:  07.01   04.02   04.03  01.04  06.05  03.06  01.07  
05.08  02.09  07.10   04.11  02.12

KØBENHAVN V
16.00  – 16.45  Godsbanegade ved Dybbølsgade
17.00  – 17.45  Enghave Plads ved Haderslevgade
18.00  – 18.45  Jerichausgade ved Ny Carlsberg Vej
19.00  – 20.00  Vesterbros Torv
Den 2. mandag i måneden
Datoer:  13.01  10.02  10.03  14.04  12.05  09.06  14.07  
11.08  08.09  13.10  10.11  08.12

VALBY
16.00  – 17.00  Ålholm Plads
17.30  – 18.40  Valby Tingsted
19.00  – 20.00  Toftegårds Plads
Den 2. tirsdag i måneden
Datoer:  14.01  11.02  11.03  08.04  13.05  10.06  08.07  
12.08  09.09  14.10  11.11  09.12

KØBENHAVN K
16.00  – 16.45  Ny Adelgade ved Store Kongensgade
17.00  – 17.45  Nørre Farimagsgade/Vendersgade
18.00  – 18.45  Høyensgade ved Øster Søgade
19.00  – 20.00  Christianshavns Torv
Den 3. mandag i måneden
Datoer:  20.01  17.02  17.03  21.04  19.05  16.06  21.07  
18.08  15.09  20.10  17.11  15.12

BRØNSHØJ OG HUSUM
16.00  – 17.10  Kobbelvænget ved Arildsgård
17.30  – 18.40  Frederikssundsvej ved Husumvej
19.00  – 20.00  Brønshøj Torv
Den 3. tirsdag i måneden
Datoer: 21.01  18.02  18.03  15.04  20.05  17.06  15.07  
19.08  16.09  21.10  18.11  16.12

AMAGER
16.00  – 16.45  Amager Centret ved Reberbanegade
17.00  – 17.45  Brydes Allé ved Hørhusvej
18.00  – 18.45  Leifsgade ved Gunløgsgade
19.00  – 20.00  Axel Heides Gade ved Erik Eriksens Gade
Den 4. mandag i måneden
Datoer: 27.01  24.02  24.03  28.04  26.05  23.06  28.07  
25.08  22.09  27.10  24.11  22.12

KØBENHAVN NV
16.00  – 17.10  Utterslev Torv
17.30  – 18.40  Hovmestervej ved Grundtvigskolen
19.00  – 20.00  Stærevej 28
Den 4. tirsdag i måneden
Datoer:  28.01  25.02  25.03  22.04  27.05  24.06  22.07  
26.08  23.09  28.10  25.11  23.12

VANLØSE OG KØBENHAVN SV
16.00  – 16.45  Åbakkevej ved Sallingvej
17.00  –  17.45  Vanløse Station ved Katrinedalsvej
18.15  –  19.00  Mozarts Plads
19.15  –  20.00  Sluseholmen ved miljøstationen 
Den 4. onsdag i måneden
Datoer: 22.01  26.02  26.03  23.04  28.05  25.06  23.07  
27.08  24.09  22.10  26.11 

A
Acetone
Afkalkningsmidler
Akkumulatorer
B
Baser
Batterier (alle typer)
Bekæmpelsesmidler *)
Benzin
Bil- og bådvedlige-
holdelsesmidler
Blegemidler
Bums
C
Cellulosefortynder
D
Denatureret sprit
Desinfektionsmidler
E
Eddikesyre
El-sparepærer
F
Fikservæske
Fluemidler *)
Fortynder
Fotofilm, -negativer  
og -papir
Fremkaldervæske
Frostvæsker
Fugemasse *)
G
Glykol
Gulvpolish
Gødningsmidler
H
Havegødning
Hobbykemikalier
Hårfarve og –blegemidler
I
Insektmidler *)
K
Kaustisk soda
Kit
Kviksølvlamper  
og -termometre
Kølervæske
L
Lak og lakfjerner *)
Lampeolie
Lavenergipærer
Lightergas
Lim *)
Loddevand
Lysstofrør (tændspolen)
Låsespray *)
M
Maling og malingsfjerner 
*)
Metalpudsemidler
Mosmidler *)
Motorrens
Muldvarpegift
Musegift *)
Myggebalsam
Myregift
Møbelolie
Møbelpolish

N
Natronlud *)
Neglelak og  
neglelakfjerner
O
Olie
Oliefiltre
Ovnrens
P
Petroleum
Pletfjerner
Printerpatroner
Propylalkohol
Pudsemidler
R
Rengøringsmidler
Rensebenzin
Rottegift *)
Rustfjerner
S
Salmiakspiritus
Salpetersyre
Saltsyre
Smøremidler
Solution
Spartelfarver
Sparepærer
Spildolie
Spraydåser *)
Sprinklervæske
Sprit
Stoftrykfarver  
og kemikalier
Svampebekæmpelses-
midler
T
Tekstilimprægnerings-
midler
Terpentin *)
Tetraklorkulstof
Toiletrens
Tonefarve
Trichlorethylen
Træbeskyttelsesmidler *)
Træsprit
Tuschpenne
Tændmidler
U
Ukrudtsmidler

VIGTIGT 
* Noget affald er så  
skadeligt, at den tomme 
emballage også skal afle-
veres som farligt affald.  

Aflevér flydende væsker 
i original emballage. Hvis 
original emballage er gået 
i stykker, så benyt fx sylte-
tøjsglas og skriv indhold 
på glasset.

DU KAN OGSå FINDE MILJØBILENS  
KØREPLAN På KK.DK/AFFALD

NYE FARESYMBOLER  

GAMLE FARESYMBOLER  

MILJØBILENS  
køreplan 2014

EKSEMPLER På  
FARLIGT AFFALD FARLIGT  

AFFALD


