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02 storskrald 

giv dine ting  
videre
i år vil københavnerne aflevere omkring 20.000 ton storskrald. og selv om der kan være 
masser af gode sager imellem, så vil 70 procent af det gå op i røg i forbrændingsanlægget. 
det er nemlig kun stort metal, som bliver sorteret fra ved hjælp af en magnet, og så det 
træ, der ikke er blevet smadret ved afhentning.

måske har du også prøvet at sætte en sofa, en barnestol eller 
et maleri til storskrald i håb om, at de gode sager fandt nye 
ejere. det sker jo, at en klunser får fat i sagerne, inden skralde-
bilen kommer forbi, og slæber møbler og andet indbo bort til 
en tilværelse i den anden ende af byen. 

men sagen er, at alt for mange brugbare ting går op i røg, når de 
stilles til storskrald. og det er selvfølgelig spild af ressourcer.

Send tingene i kredSløb
der kan snildt være guld i dit gamle skrammel. så hvorfor ikke 
tænke over, hvad der kan bruges af andre, før du smider det ud? 
så hjælper du både miljøet og glæder andre. 

StorSkrald 
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... og det?
3½ fyldte flyttekasser – så meget storskrald smider 
en typisk københavnerfamilie ud hvert eneste år.

Sådan får andre glæde af  
dit StorSkrald
byttecentre på genbrugsstationerne 
der er byttecentre på 10 ud af byens 11 genbrugsstationer, 
hvor du kvit og frit kan hente og aflevere brugbare ting, 
som andre kan have glæde af. du finder adresser og 
åbningstider på kk.dk/affald.

et byttehjørne hjemme i gården?
i mange gårde har beboerne etableret et byttehjørne, 
hvor de kan stille og hente ting, der er for gode til at 
smide ud. i kan finde råd og vejledning om etablering af 
et bytte hjørne i jeres gård på kk.dk/affald.

bytteevents
der afholdes med jævne mellemrum bytteevents rundt 
omkring i byen, hvor alle kan medbringe ting, der byttes 
med andre. 

det, der bliver tilbage, når arrangementet slutter, gives 
videre til velgørende organisationer. 

Hold øje med bytteevents, og se kalenderen på  
byttemarked.wordpress.com. 

Storskrald.dk
På hjemmesiden storskrald.dk kan du både finde og  
for ære ting væk – kvit og frit.

vidSte du det?
der er byttecentre på 10 ud af 11 af byens genbrugs-
stationer. Find den nærmeste på kk.dk/affald.

bytte 

genbrug eller genanvendelSe?
miljøgevinsten ved direkte genbrug er meget højere end ved 
genanvendelse. ved direkte genbrug skal tingene ikke gen-
nem en nedbrydnings- og forarbejdningsproces, som det er 
tilfældet, når ting bliver genanvendt.
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StorSkrald Fra Skybrud?
Har i ekstraordinære mængder storskrald fra fx større 
rydninger af loftrum eller kælderrum efter skybrud, så kan 
ejendommen bestille en midlertidig container til storskrald. 
den kan bestilles via nem affaldsservice på kk.dk/affald  
af ejendommens affaldsansvarlige. 

elektronikaffald må ikke komme i containeren, men skal  
stilles ved siden af, da det bliver hentet af en anden bil. 
Husk at give besked om eventuelt elektronikaffald, når i 
bestiller afhentning af storskrald. Hvis i har været uheldige at 
få skadet indbo efter skybrud, skal i anmelde skaden hos jeres 
forsikringsselskab og afklare, om forsikringsselskabet selv 
sørger for afhentning af affaldet. 

villaejere kan med fordel slå sig sammen og dele en container.

Siden efteråret 2012 har københavns kommunes sorteringskampagne 
genbrug er guld sat fokus på affaldssortering i københavn. i takt med  
at der er blevet kørt nye beholdere til metal, hård plast og elektronik  
ud i de københavnske gårde, er kampagnens budskaber om, at sortering 
er vigtigt og nytter, leveret i form af informationsmaterialer, sorterings-
guider, nyhedsbreve eller besøg af kommunens kampagnefolk.

og indsatsen har båret frugt. Skraldemændene melder om fyldte behol-
dere mange steder, hvor de kommer frem for at hente de genanvendelige 
affaldstyper. Men der er selvfølgelig også udfordringer, fx med forkert 
afleveret affald i de nye beholdere.

Hvis i trænger til at booste sorteringen i jeres gård, så kan i downloade  
et sorterings-kit på genbrug er guld-hjemmesiden. en sorteringsguide  
til beboerne, en plakat til opgangen og et beboerbrev er måske lige det, 
der skal til for at få flere med på vognen.

mere genbrug er guld  
i jeres gård?

Spil spillet på kk.dk/genbrugerguld.

forurenet  
StorSkrald
det sker, at skraldemændene kommer ud til et læs 
storskrald, som indeholder både dagrenovationsposer, 
småstykker af pap, plast og flamingo, eller skraldet 
bare er smidt i én stor dynge. 

sådanne læs må skraldemændene efterlade, og ejen-
dommen bliver efterfølgende opkrævet betaling for 
brug af en specialbil med grab.

Hjælp skraldemændene med et ordentligt arbejdsmiljø 
og undgå en ekstraregning – aflevér kun de ting, i må, 
til storskrald, og sørg for, at det er stillet, så skralde-
mændene nemt kan håndtere det. 

reglerne for storskrald finder i på kk.dk/affald. 
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skraldemændene henter på et år, hvad der svarer til 
1.000.000 fyldte flyttekasser med storskrald fra de køben-
havnske hjem. men i modsætning til et flyttelæs, så er stor-
skraldet ikke pakket pænt ind i håndterbare kasser på 20 kg. 
derfor er det vigtigt, at i sørger for, at affaldet er til at 
håndtere for skraldemanden. 

• aflevér kun det affald, som er defineret som storskrald 
af kommunen.

• sortér og stil affaldet efter kommunens anvisning.
• sørg for, at storskraldet er placeret, så skraldemanden 

nemt kan komme til det.
• småt brandbart skal afleveres i beholderen til dag-

renovation.
• Brug altid beholderne til det genanvendelige affald  

(pap, papir, hård plast, metal og elektronik ), hvis det er 
småt nok.

læs mere om storskrald i guiden på side 7 og 8.

HjælP din  
skralde-
mand
flækkede brædder, udtjente møbler, gulv
tæpper, køkkenelementer og alskens indbo 
bliver dagligt håndteret af de skraldemænd, 
der henter storskraldet udenfor københav
nernes hoveddøre. det kan kun lade sig gøre, 
hvis affaldet er stillet på en måde, så de 
nemt kan fragte det forsvarligt hen til bilen.

Stig og hans  

makker fragter  

på én dag fem ton  

storskrald.

vidSte du det?
ti skraldebiler kører året rundt og henter storskrald i 
hele byen.

Stor
Skrald 
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06 nyt fra affald kBH

affald og genbrug
Byens	drift
islands	Brygge	37
Postboks	326
2300	København	S
kk.dk/affald

Mail til redaktionen
affaldsnyt@tmf.kk.dk

Få neM affaldSService
døgnet	rundt	på	kk.dk/affald

pa
pi

r 
bl

i’r
 t

il
 p

ap
ir

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

Tryksag
541 006

telefonlinjen lukker 1. deceMber
Som	et	led	i	Folketingets	digitaliseringsplan	vil	mange	telefonlinjer	blive	lukket	pr.	1.	december	
2014,	og	danskerne	skal	i	stedet	benytte	sig	af	selvbetjeningsløsninger	på	nettet.	En	af	de	
linjer,	som	lukker	fra	begyndelsen	af	julemåneden,	er	Københavns	Affaldsservice,	som	altså	
ikke	længere	vil	besvare	spørgsmål	om	affald	eller	modtage	bestillinger	af	eksempelvis	en	
haveaffaldscontainer	eller	afhentning	af	løst	opstillet	storskrald.	Vær	opmærksom	på,	at	
også	mailen	til	Københavns	Affaldsservice	bliver	lukket	i	denne	forbindelse.

i stedet skal du lave dine bestillinger på nem affaldsservice på kk.dk/affald, københavns 
kommunes digitale selvbetjeningsløsning, når det gælder affald. Her kan du også finde 
svar på spørgsmål om affald og sortering.

neM affaldSService for alle 
Har du ros eller ris til skraldemanden? Ønsker du en større 
beholder til gårdens hårde plast? eller trænger beholderen 
til dagrenovation seriøst til at blive vasket? så er det bare 
en tur ind på nem affaldsservice, hvor du i ro og mag kan 
både bestille og henvende dig om alt det, som du tidligere 
har måttet ringe om. 

nem affaldsservice er din digitale selvbetjeningsløsning, 
når det drejer sig om affald, og alle ejendomme, både villaer, 
rækkehuse og etageejendomme, findes i systemet. På nem 
affaldsservice kan du få overblik over alle de affaldsbeholdere, 
som findes ved din bolig. du kan se, hvornår jeres beholdere 
bliver tømt næste gang, og du kan også se, hvilke beholdere  
du har mulighed for at bestille.

fra den 1. december kommer en hel ny udgave af nem affalds-
service, som giver et endnu bedre overblik, og hvor tilgænge-
ligheden har fået et løft. i den nye udgave kan du også tilmel-
de dig en sms-ordning, så du modtager en påmindelse, når 
de forskellige affaldstyper bliver hentet. du kan også gå ind  
og bestille og betale for fx vask af affaldsbeholderne.

Find nem affaldsservice på kk.dk/affald.

Har i brug for 
større eller flere  

beholdere, skal de  
bestilles på nem  
affaldsservice.
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Har du Styr på dit StorSkrald?

lejligHed
det er ejendommens affaldsansvarlige, som kan 
bestille afhentning af storskrald og eventuelt elektro-
nikaffald. 

afhentning af elektronikaffald bestilles sammen med  
afhentning af storskrald.

Storskraldet bliver hentet enten fra storskraldsrum-
met, fra ejendommens gård eller fortovskant eller i  
en container, hvis der er bestilt sådan en. 

du skal inddele storskraldet i
•	 storskrald
•	 elektronikaffald	inkl.	hårde	hvidevarer

elektronikaffald stilles for sig ved siden af bunken 
med storskrald. 
Cykler stilles for sig og mærkes med en seddel med 
teksten ”til storskrald”.
Pap må ikke afleveres som storskrald, men skal altid 
afleveres enten i papbeholderen eller på genbrugsstatio-
nen. indholdet fra papkasser som fx flamingo bliver ikke 
genanvendt, så det skal afleveres som dagrenovation.
imprægneret træ og pvc må ikke afleveres som stor-
skrald. det er farligt affald og skal derfor afleveres på 
genbrugsstationen, hvor det bliver sendt til specialbe-
handling, så det ikke forurener miljøet.
brædder og lignende må ikke være længere end 1,5 m 
lange. 
Skarpe og spidse genstande skal pakkes ind, så skralde-
manden ikke kommer til skade.

bestil afhentning på nem affaldsservice på kk.dk/affald.

villa eller  
rækkeHuS
beboere i villaer og rækkehuse får hentet storskrald 
fire gange om året, og du finder datoerne på nem  
affaldsservice på kk.dk/affald. Storskraldet stilles 
ud til afhentning, og det samme gælder for elektronik, 
pap, pvc og imprægneret træ.

uanset om storskraldet stilles ud til fortovskanten  
eller der er bestilt en container, så skal affaldet ind-
deles i flere kategorier, da affaldet bliver hentet af 
forskellige biler: 
•	 storskrald
•	 elektronik	inkl.	hårde	hvidevarer
•	 pap
•	 pvc
•	 imprægneret	træ

Hvis du har bestilt en container, så husk, at der kun må 
komme storskrald i den. Pap, pvc, imprægneret træ og 
elektronik skal stilles ud til fortovskanten. 

vidSte du det?
Maling og malerbøtter, benzinrester og andre kemika-
lier er ikke storskrald, men skal afleveres som farligt 
affald. Se på kk.dk/affald, hvordan du afleverer dit 
farlige affald.

Storskraldet skal placeres, så skraldemanden kan 
komme til det uden besvær. det skal kunne håndteres 
af to skraldemænd uden hjælpemidler og må ikke 
stables i bunker højere end 1,2 m. 

StorSkrald er ikke
Mursten, tagsten, beton etc. og heller ikke sanitets-
udstyr, tagplader, gips, jord, sten og grus. alt bygge-
affald fra renovering og nedrivning, som er foretaget 
af håndværkervirksomheder, skal afleveres som 
erhvervsaffald – firmaet skal selv sørge for at aflevere 
det korrekt. 
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Stort Metal
•	 Strygebrætter	og	tørrestativer
•	 Cykler,	husk	at	sætte	'	til	storskrald'-mærkat	på
•	 Barnevognsstel	og	klapvogne
•	 Stiger,	rør	og	stænger	(max	1,5	m)
Mindre stykker jern og metal skal afleveres enten i beholderen til  
metal eller på en af kommunens genbrugsstationer.

træ egnet til genanvendelSe
•	 Reoler,	kommoder	og	skabe
•	 Borde	og	stole
•	 Ubehandlede	brædder	og	planker
•	 Ubehandlede	træpaller

andet indbo
•	 Sofa	og	møbler	af	sammensatte	produkter
•	 Plastmøbler
•	 Akvarier,	kufferter	og	spejle	(skarpe	kanter	pakkes	 

forsvarligt	ind)

MadraSSer og gulvtæpper
•	 Madrasser	og	fjedermøbler
•	 Gulvtæpper	(væg-til-væg-tæpper	skæres	i	stykker	 

på	max	1,5	m	)

affald fra ”gør det Selv” arbejde
•	 Vinduer	og	døre
•	 Større	glasstykker	og	spejle	(indpakket)
•	 Elementer	fra	nedrevne	køkkener	fra	”gør	det	selv”-

arbejde
Mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips, jord,  
sten og grus skal afleveres på en genbrugsstation.

Hårde Hvidevarer og Stort elektronikaffald  
(alt Med ledning)
•	 Kølemøbler,	komfurer	og	vaskemaskiner
•	 Fjernsyn	og	fladskærme
•	 Støvsugere,	store	computere	og	gulvlamper
Uanset om det er lavet af metal, plast, træ eller gummi, så er det  
elektronik, hvis det har ledning eller er drevet af batterier/solceller. 

du kan altid finde fakta og læse mere om affald  
på kk.dk/affald.

Stor
Skrald 

Husk, at
elektronikaffald 

skal stilles for sig,  

da det hentes af  
elektronikbilen. 

StorSkrald er


