
Yderligere oplysninger findes på kk.dk/affald
Revideret  17.06.2015 

Hvem kan benytte denne ordning?
Etageboliger, rækkehuse, haveforeninger  
og lignende med fælles opsamlingsplads.

Hvad består ordningen i?
Grundejeren tilslutter sig Københavns Kom-
munes fælles nøgleordning ”En-by-en-nøgle” 
ved at sætte et af nedenstående låsesyste-
mer på de døre/porte i ejendommen, der  
bruges, når der hentes affald fra ejendommen. 
Dette sikrer, at Københavns Kommune har 
uhindret adgang til affaldsbeholderne:

•	 Parallelsystem. Der monteres en ekstra 
låsecylinder, som påvirker den eksisterende 
lås. Kun affaldstransportørens hovednøgle 
passer til denne lås. Grundejeren bruger den 
eksisterende nøgle i den eksisterende lås.

•	 El-lås. Der monteres en lås, som, når 
den aktiveres med en nøgle, påvirker det 
elektriske system, så porten/døren åbner. 
Grundejeren benytter sin eksisterende 
kode/magnetkort. Kun affaldstrans-
portørens hovednøgle passer til låsen.

•	 Låseboks. Der monteres en nøgleboks,  
som kun affaldstransportørens nøgle pas-
ser til. I nøgleboksen opbevares en nøgle 
til porten/døren, som affaldstransportøren 
kan bruge til at åbne porten/døren med. 
Kun affaldstransportørens hovednøgle 
passer til låseboksen.

•	 Hængelås. Der monteres en hængelås, som 
affaldstransportørens hovednøgle passer 
til. Grundejeren har en systemnøgle (under-
nøgle) til hængelåsen.

Det sørger Københavns Kommune for
•	 At husholdningsaffaldet bliver hentet  

i aflåste gårde, skure, mv.

•	 At affaldstransportøren har nøgle til  
de porte/døre, der er tilmeldt den fælles  
nøgleordning – ”En-by-en-nøgle”.

Det skal grundejeren sørge for
•	 Hvis grundejeren ønsker at indtræde  

i den fælles nøgleordning, skal grundejeren  
kontakte en Ruko certificeret låsesmed 
med besked om, at man ønsker at tilmelde 
sig Københavns Kommunes fælles nøgle-
ordning ”En-by-en-nøgle”. Efterfølgende 
skal grundejeren eller dennes repræsentant 
via Nem Affaldsservice informere kommu-
nen om, hvor låsesystemet er monteret 
samt få oplysninger om, hvortil nøglen  
skal afleveres/sendes.

•	 At låsesystemet monteres på de døre/ 
porte, der bruges som adgangsvej til  
afhentning af husholdningsaffald og  
udførelse af ydelser forbundet hermed.

•	 At afholde alle udgifter i forbindelse med 
etablering, vedligeholdelse og afmontering 
af låsesystemet.

Bemærkninger
•	 Grundejeren kan til enhver tid udtræde  

af den fælles nøgleordning. Udtrædelse 
kræver, at grundejeren eller dennes  
repræsentant giver besked herom via  
Nem Affaldsservice.

•	 Hvis en ejendom ikke er tilsluttet den fæl-
les nøgleordning, er det grundejerens pligt 
at sikre, at der er fri adgang til at hente 
affaldet på den planlagte tømmedag.

•	 Københavns Kommune er ikke erstatnings-
ansvarlig over for evt. udleveret nøgle.

Kontakt ved bestillinger og henvendelser
Nem Affaldsservice via www.kk.dk/affald
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