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02 Vinter   LEJLIGHED

Når lysene på juletræet er slukket og pynten 
pakket ned til næste år, så er dit juletræ ikke 
færdig med at gøre nytte.

ligesom sidste år skal du stille dit juletræ for sig, så bliver  
det hentet af en specialbil og kørt til genanvendelse og omsat 
til kompost. sidste år blev der indsamlet 140 ton juletræer  
i københavns kommune. 

Juletræerne hentes på bestilling
den affaldsansvarlige i jeres ejendom skal udpege et opsam-
lingssted, hvor alle beboerne skal lægge deres juletræer. det 
kan fx være ved storskraldsrummet eller lignende. når træerne 
er samlet og klar til afhentning, så bestiller den affaldsansvar-
lige afhentning via den digitale selvbetjeningsløsning ”nem  
affaldsservice” på kk.dk/affald. bestillingen hedder ”juletræer”.

Husk, at du også altid kan aflevere dit juletræ på en af byens 
11 genbrugsstationer. Du kan se adresser og åbningstider på 
kk.dk/genbrugsstationer.

DiT JULETRÆ gør nyTTe

Hvert år er der glascontainere, der bliver sprængt i stumper og stykker 
i forbindelse med jul og nytår. Derfor er de mest udsatte blevet hentet 
og kørt væk på en lille juleferie.

GLASBOBLER PÅ JULEFERiE

16 MiO. FLASKER
problemet med sprængte containere er størst i områderne 
nørrebro og Tingbjerg, og derfor er det disse bydele, der 
må undvære nogle containere i en lille måneds tid. glas-
boblerne bliver sat tilbage i løbet af januar, når den værste 
krudtrøg har lagt sig. 

det er stadig vigtigt, at du afleverer flasker og glas til gen-
brug. bor du i et område, hvor en container er blevet fjernet, 
kan du altid aflevere dine tomme flasker og syltetøjsglas til 
genbrug på nærmeste genbrugsstation eller gemme dem, 
til glascontaineren er tilbage igen i midten af januar. 

de glascontainere, der bliver stående trods kanonslag  
og raketter, vil blive tømt hyppigere.

i 2015 har københavnerne afleveret mere end  
8.000 ton glas til genanvendelse. Det svarer til cirka 
16 mio. flasker. De hele vinflasker havner i vinhuse 
over hele Europa, mens emballageglas, skår og 
ikke-genbrugelige flasker bliver smeltet om  
og brugt til at lave nyt glas.

kk.dk/affald

GLAS 

JULETRÆET  
SKAL VÆRE 

FRi FOR PYNT!

Juletræerne bliver omsat til kompost. Husk derfor 
at pille al pynten af, da glaskugler, gavebånd og 

lysholdere ødelægger komposten.
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SNEEN KAN BREMSE  
skraldemanden

Hvem rydder sneen foran jeres hus? Du kan tjekke reglerne på kk.dk/vinter

Sne og isglatte veje kan komme pludseligt og i nattens mulm og mørke. Hvis ikke 
den er ryddet væk, når skraldefolkene rykker ud i de tidlige morgentimer, er der 
risiko for, at affaldet ikke kan hentes.

Hvis jeres affaldsbeholdere ikke bliver tømt, kan det 
skyldes, at skraldefolkene ikke kan komme frem til jeres 
beholdere på grund af sne og is. 

Har du styr på, hvem der skal rydde sneen væk i gården,  
på gaden og på fortovet i og omkring jeres hus? 

Fri passage
både fortove, kørebaner og indgangs- og cykelstier skal 
ryddes for sne og is, ellers kan skraldemanden ikke køre 
skraldebilen hen til ejendommen eller få trukket behol-
derne hen til skraldebilen. er der eventuelle snevolde langs 
fortove, kørebaner eller cykelstier, skal der også laves fri 
passage gennem snevolden. 

skraldefolkene tømmer mange beholdere hver eneste  
dag året rundt, og derfor har bare små forhindringer stor 
betydning for, om de kan nå det hele. derudover giver sne 
risiko for skader på både skraldemænd og biler. 

TjeklisTe Til snerydning
•	 Ryd sne og is væk, og strø grus eller salt hele vejen fra 

kørebanen ind gennem porten og frem til beholderen.
•	 Den ryddede bane skal være mindst én meter bred.
•	 Der skal være gennemgang i eventuel snevold langs 

kantsten/kørebane.
•	 Der må ikke være glat, dér hvor skraldefolkene skal gå.

Hvem skal  
RYDDE SNEEN?
Ud af de ca. 1.117 km veje i Københavns  
Kom mune er de 470 km private fællesveje, hvor  
det er grundejeren selv, der har ansvar for at få  
ryddet sneen væk.
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Når du afleverer ting til storskrald, bliver langt 
det meste kørt på forbrændingen og går op  
i røg. Det er spild af ressourcer, for rigtig  
meget storskrald er faktisk kommoder, stole 
og borde af træ, der kan genanvendes i fx 
spånpladeproduktion.

derfor har københavns kommune lavet en ny indsamlingsord-
ning, så vi kan få så meget som muligt af det genanvendelige 
træ sorteret fra. du skal blot fra nu af stille dit genanvendelige 
træ ved siden af storskraldet, så bliver træet hentet af en ny 
skraldebil, som følger efter storskraldsbilen.

du skal stadig stille elektronik for sig, så fremover skal i altså 
stille storskrald, stort elektronik og genanvendeligt træ for sig, 
når i bestiller afhentning.

Hvad er genanvendeligt træ?
genanvendeligt træ er inventar af træ samt ubehandlet bygge-
affald af træ, der stammer fra ”gør det selv”-arbejde. Hvis der 
er hyret en håndværker til et byggeprojekt, så er det virksom-
heden, der skal sørge for bortskaffelse af byggeaffaldet.

få info på sms
Hvis du gerne vil vide, hvornår jeres beholdere til genanvendeligt affald, 
som fx hård plast, metal, elektronik og pap, bliver tømt, eller hvornår  
jeres storskrald bliver hentet, kan du tilmelde dig vores sms-service inde 
på nem affaldsservice på kk.dk/affald. så får du besked dagen før, vi  
kommer efter affaldet. 

på nem affaldsservice kan du også få overblik over, præcis hvilke typer  
affald du kan sortere hjemme hos dig og se, om der er muligheder for  
affaldssortering, i endnu ikke gør brug af. start med at taste din adresse 
ind i søgefeltet – så er du godt på vej.

TRÆ 

diT Træ kan  
genbruges

JA TAK indendørs træ som 
fx reoler, kommoder, skabe, 
borde, stole, ubehandlede 
brædder, planker, træpaller 
m.v. møblerne må gerne være 
laminerede eller malede.

BEMÆRK Træet må gerne 
indeholde små fremmed-
legemer som søm, skruer, 
møbelbeslag, håndtag og 
lignende. det må derimod 
ikke indeholde sammensatte 
produkter eller møbeldele 
af fx metal, stof, plast eller 
isolering. 

NEJ TAK imprægneret-  
og udendørs træ, fodlister, 
vinduesrammer og andre 
byggeaffaldsemner, der er 
behandlet med fx maling,  
lak eller lignende.

SMS-
SERViCE

STOR-  
SKRALD

ViGTiGT FOR AMAGER, VESTERBRO, KGS. ENGHAVE, iNDRE BY/CHR.HAVN
Hvis du bor i en af disse bydele, skal du først stille træ til gen anvendelse  
pr. 1. maj 2016, hvor nye renovatører overtager indsamlingen af affald.
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BESTiL GRATiS AFFALDSSKiLTE 
og sorTeringsguider
Ofte kan lidt hjælp få beboerne i en ejen-
dom til at sortere bedre. Et affaldsskilt 
eller en affaldsguide til omdeling i huset,  
er måske lige det, der skal til for at få flere 
i jeres hus til at sortere mere.

på kk.dk/affald kan i finde og bestille begge dele. affalds-
guiden udfyldes, så den passer til forholdene i lige præcis 
jeres hus/gård. den findes både i en dansk og engelsk 
udgave, og når den er udfyldt med de rigtige oplysninger, 
sender vi inden for kort tid det antal guider, i skal bruge.

affaldsskilte til at hænge ved affaldsbeholderne kan  
i bestille kvit og frit på kk.dk/affald, og så leveres de  
efterfølgende med posten. i kan også selv printe skiltene  
– i både a4 og a3 størrelse.

mange køkkener er ikke bygget til at rumme sorte-
ringsløsninger, der lever op til de stigende krav til 
sortering i københavns kommune. men du behøver 
ikke fortvivle eller kaste dig ud i en større ombygning. 
der er mange muligheder for at indrette sig smart, 
selv om det kniber med pladsen.

på dinsortering.dk har danskere fra hele landet lagt 
idéer og inspiration til konkrete sorteringsløsninger 
ind. Her finder du både enkle og billige løsninger og 
mere avancerede.

sådan indreTTer du diT 
KØKKEN TiL SORTERiNG
Du behøver ikke bygge dit køkken 
om for at få plads til mere sortering. 
En enkelt pose, kurv eller skuffe kan 
gøre det ud for dit personlige sorte-
ringssystem.

GLAS
Hele	flasker	fylde

s	igen,	resten	sme
ltes	 

om	til	nyt	glas

•	 Vin-	og	spiritus
flasker

•	 Glas	fra	fødevar
er

•	 Drikkeglas	og	gl
asvaser

•	 Glasskår	fra	ove
nnævnte

Glas fra fødevarer skal være tømt og må gerne 

være med låg. Krystalglas indeholder bly og 

må derfor ikke afleveres i glasbeholderen. 

METAL
Genanvendes	i	nye	produkter

•	 Skyllede	konservesdåser
•	 Tomme	dåser	uden	pant
•	 Køkkengrej	og	foliebakker
•	 Værktøj,	søm	og	skruer
•	 Æsker	af	metal
•	 Gryder	og	pander

HÅRD PLASTGenanvendes	i	nye	produkter •	 Tomme	plastflasker	uden	pant•	 Dunke	fra	drikkevarer,	milde	 rengøringsmidler,	sæbe	og	shampoo•	 Rene	plastbakker	fra	frugt,	 grøntsager,	is,	flødeboller	etc.•	 Cd-hylstre
•	 Anden	hård	plast	som	fx	skovle,	 spande	og	opvaskebaljer

                
 

Hvis du selv har en god idé, du gerne vil dele med andre, kan 
du med få klik lægge foto og tekst ind på dinsortering.dk



   
AFFALD OG GENBRUG
byens drift
islands brygge 37
postboks 326
2300 københavn s
kk.dk/affald

MAiL TiL REDAKTiONEN
affaldsnyt@tmf.kk.dk

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

Tryksag
541 006
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V

PAPiR 

nyt fra affald kbh   LEJLIGHED

OVERBLiK på nem affaldsserviCe
Er jeres affaldsbeholdere ikke blevet tømt? Så kan det 
skyldes fx sne eller fejlsorteringer. På Nem Affaldsservice 
via kk.dk/affald kan du finde forklaringen på eventuelle 
uregelmæssigheder i jeres område, for som noget nyt kan 
vi nemlig målrette informationer til den enkelte ejendom.

Her i december er en ny og forbedret udgave af nem  
affaldsservice gået i luften. Her kan der fx bestilles vask  

eller reparation af beholdere, midlertidige containere til 
storskrald og haveaffald eller gives besked til kommunen. 
det er også her, du kan tilmelde dig vores sms-service, så du 
altid får direkte besked, dagen før vi henter jeres affald. 

Start med at taste din adresse ind i søgefeltet. Så er du 
godt på vej til at bruge Nem Affaldsservice.

Gavepapir, konfetti og tomme bordbomber hører julen og 
nytåret til. Men hvordan skal du egentlig aflevere det?

det meste papir, også gavepapir og konfetti, kan genan-
vendes og blive til nye papirprodukter, så det skal i papir-
beholderen, forudsat det ikke er smurt ind i andefedt eller 
fyldt med glimmer. 

Fyrværkeri
Hvis bordbomberne er af plast og er helt tomme, må de 
gerne komme i beholderen til hård plast. udendørs fyr-
værkeri og raketter fjerner du bedst med en skovl og putter 
det i en spand. afbrændt fyrværkeri kan du lægge i dag-
renovationen. fusere skal du aflevere som farligt affald  
på genbrugsstationen.

JULENS AFFALD
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Vidste du, at Københavns Kommune på bestilling leverer et miljøskab til jeres 
ejendom kvit og frit? Miljøskabet kan i bruge til at opbevare farligt affald i, og 
når det er fyldt, så bestiller i bare kommunens specialbil til at komme og hente 
det farlige affald.

det eneste, det kræver, er, at i tilmelder en affaldsansvar-
lig, der sørger for, at beboerne har adgang til skabet, og som 
bestiller afhentning, når det er tid.

det hele kan gøres nemt og enkelt på nem affaldsservice 
på kk.dk/affald. start med at taste ejendommens adresse 
ind i søgefeltet. så er i godt på vej til at få styr på jeres 
farlige affald og gøre en stor indsats for miljøet.

HVORFOR SKAL DU AFLEVERE DiT FARLiGE AFFALD?
farligt affald som fx afkalkningsmidler, neglelakrester, 
halvtomme dåser med hårlak eller imprægnering er over-
ordentlig skadeligt for miljøet og må derfor ikke komme 
sammen med det almindelige køkkenaffald. 

derfor er det vigtigt, at du sorterer og afleverer dit farlige 
affald fx til miljøbilen eller benytter én af de andre mulig-
heder 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.

Hvad er farligt affald?
farligt affald er fx terpentin, maling, spraydåser, kemikalier, 
sparepærer og batterier, der stammer fra husholdningen.

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

MiLJØBiLEN HENTER DiT FARLiGE AFFALD
københavns kommunes miljøbil kører rundt i byen og sam-
ler farligt affald ind fra din og dine naboers husholdninger. 
den har faste stoppesteder og en køreplan, som du kan se 
her på bagsiden.

Genbrugsstationen
Hvis du ikke kan vente, til miljøbilen kommer forbi, og  
i heller ikke har et miljøskab, kan du aflevere dit farlige  
affald på genbrugsstationen. du kan finde nærmeste 
 genbrugsstation på kk.dk/genbrugs stationer, hvor du  
også kan se åbningstiderne.

Apotek
medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler skal 
du aflevere på apoteket.

HAR i ET MiLJØSKAB 
Til farligT affald?

FARLiGT  AFFALD

Miljøskabet måler 178 x 95x50 cm 
og leveres kvit og frit.

du kan læse mere om farligt 
affald på kk.dk/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: 05.01   02.02   01.03  05.04  03.05  07.06  05.07  
02.08  06.09  04.10   01.11  06.12

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: 11.01  08.02  14.03  11.04  09.05  13.06  11.07  
08.08  12.09  10.10  14.11  12.12

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: 12.01  09.02  08.03  12.04  10.05  14.06  12.07  
09.08  13.09  11.10  08.11  13.12

KØBENHAVN K
16.00 - 16.45 Adelgade ved Klerkegade
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: 18.01  15.02  21.03  18.04  16.05  20.06  18.07  
15.08  19.09  17.10  21.11  19.12

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:  19.01  16.02  15.03  19.04  17.05  21.06  19.07  
16.08  20.09  18.10  15.11  20.12

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: 25.01  22.02  28.03  25.04  23.05  27.06  25.07  
22.08  26.09  24.10  28.11  26.12

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: 26.01  23.02  22.03  26.04  24.05  28.06  26.07  
23.08  27.09  25.10  22.11  27.12

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: 27.01  24.02  23.03  27.04  25.05  22.06  27.07  
24.08  28.09  26.10  23.11  28.12

du kan også finde miljøbilens 
køreplan på kk.dk/affald

MiLJØBiLENS  
køreplan 2016

eksempler på  
farligt affald

NYE FARESYMBOLER  

GAMLE FARESYMBOLER  

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 emballagen  
er gået i stykker, så benyt 
fx syltetøjsglas og skriv 
indhold på glasset.

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 malings-  
fjerner *)
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 emballagen  
er gået i stykker, så benyt 
fx syltetøjsglas og skriv 
indhold på glasset.


