
Dagrenovation (restaffald) 
– brændes og bliver til el og varme
Typisk køkkenaffald og alt det affald, 
der er tilbage, når det farlige affald 

og det genanvendelige affald er sorteret fra. Fx madaf-
fald, mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald, 
flamingo, snasket pap, papir og karton. 

PaPir – bliver til papir
Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, 
telefonbøger, kontorpapir, gavepapir,  
bøger, tryksager og skrivepapir – der 

må gerne sidde tape eller clips på. NB: Papir og pap skal 
afleveres hver for sig, da det har forskellige egenskaber.

PaP – bliver til pap
Alskens papkasser fra postordrepak-
ker og emballage fra fx legetøj, sko, 
fladskærme etc. Husk de mindre styk-

ker pap fra tandpasta, nyt tøj eller toiletruller. Karton 
og pap kan kun genanvendes, når det er rent og tørt. 
Flamingo skal afleveres som dagrenovation.
NB: Pap og papir skal afleveres hver for sig, da det har 
forskellige egenskaber.

elektronik – skilles ad, og metal  
og ædelmetaller genanvendes
Alt med ledning, solceller eller bat-
terier er elektronik, men batterier skal 

afleveres i batteribeholderen eller på genbrugsstationen. 
Elektronik er fx el-tandbørster, computere, stavblendere, 
mobiltelefoner, opladere, mikrobølgeovne eller andet 
elektronisk køkkenudstyr, værktøj eller legesager.
Småt elektronik skal i beholderen med det orange 
låg, mens der skal bestilles afhentning af stort elektronik 
som fx køleskabe, komfurer og solarier uden rør (rørene 
er farligt affald og skal på genbrugsstationen). 

HårD PlaSt – grovsorteres og laves 
til granulat, der bruges i nye plast-
produkter
Hvis du kan tromme på det, er det 

hård plast. Det er fx flasker, beholdere og dunke fra 
rengørings- og vaskemidler, plastemballage fra fx frugt 
og grønt, tomme cd-hylstre, madkasser, opvaskebaljer og 
plastbeholdere til opbevaring af mad, legetøj etc.
NB: Blød plast kan du binde knude på, og det skal i behol-
deren til dagrenovation. 

metal – sorteres, smeltes om  
og bruges i nye metalprodukter
Konserves og andre dåser af fx 
aluminium er småt metal, som kan 

afleveres i beholderen. Også gryder, pander, redskaber, 
søm, skruer plus værktøj uden batteri eller ledning er 
metal. Stort metal som cykler, rør eller arkivskabe kan 
afleveres som storskrald. NB: Selv om en hammer, saks 
eller en skruetrækker har håndtag af fx træ eller plast, skal 
det stadig afleveres som metal.

glaS – hele flasker vaskes og  
genbruges, resten smeltes og bruges  
til nyt glas
Glas er alle typer tomme glas og 

flasker uden pant, fx vin- og spiritusflasker, glas fra føde-
varer, glasskår, drikkeglas og glasvaser.
NB: Låget må gerne blive siddende på og bliver også 
genanvendt. 

Farligt aFFalD – destrueres  
eller køres til miljørigtig behandling 
eller deponi
Fx terpentin, maling og kemikalier, 

sparepærer, neglelak, makeup, spraydåser og batterier. 
Mange typer farligt affald er så skadeligt for miljø og 
mennesker, at selv emballagen skal afleveres som farligt 
affald. NB: Hvis I har en batteribeholder, skal de små  
batterier i den. Store batterier fra fx biler skal afleveres  
på genbrugsstationen.

StorSkralD – træ og metal  
genanvendes, mens resten brændes 
og bliver til el og varme
Polstrede møbler, madrasser, gulv-

tæpper eller plastrør uden pvc, affald fra renovering og 
nedrivning, der er gjort uden hjælp fra en håndværker-
virksomhed. Dog ikke mursten, tagsten, beton, sanitets-
udstyr, tagplader, gips, jord, sten eller grus.
NB: Genanvendeligt træ (ikke-imprægneret indendørstræ) 
skal stå for sig, da det hentes af en anden bil.

SOrTér liDT MEr’

elektronik 

metal 

HårD  
PlaSt 

Farligt  
aFFalD

Dag-
renovation

PaP 

PaPir 

glaS 

Stor-  
SkralD

NB:
Hvis du bor i en ejendom, der ikke har alle beholdere 
lige nede i gården, så kan du aflevere affaldet på en 
genbrugs- eller nærgenbrugsstation – find nærmeste 
på kk.dk/affald.

Her er en sorteringsguide til dig, som bor i lejlighed.
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34 % aF HUSHolDningS-
aFFalDet bliver nU 
genbrUgt
i københavn har vi et mål om, at 45 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt  
i 2018. og vi er godt på vej, for vi bliver bedre og bedre til at sortere. 

Det er aldrig for tidligt at gå i gang med at sortere affaldet. 
Mere og mere affald bliver genanvendt.

bonUSinFo 
vidste du, at fibrene i pap kan bruges igen og igen 
– helt op til 10 gange?

i 2010 var det kun 27 % af husholdningsaffaldet, der blev 
afleveret til genanvendelse i København. Siden da er tallet 
steget til 34 %, ikke mindst fordi det med nye beholdere i 
gårde og haver er blevet nemmere at komme af med endnu 
mere sorteret affald. 

Og det er både beboere i etageejendomme og villaer/række-
huse, der bidrager til de øgede mængder. Siden etageejen-
dommene i København fik nye beholdere til hård plast, 
metal og elektronik, er genanvendelsesprocenten steget,  

og i villaer og rækkehuse har hver tredje nu sagt ja til at få  
de to frivillige beholdere til bioaffald og pap sammen med 
den obligatoriske, todelte beholder til hård plast/metal.

mere pap
Men det er ikke kun nye beholdere og affaldsordninger, der 
har fået mængderne til at stige. Der bliver i det hele taget 
afleveret mere og mere affald til genbrug. 

Pap er en af de affaldstyper, der hele tiden kommer mere  
af. Sidste år afleverede københavnerne 4.300 ton pap til 
genanvendelse, og når 2016 er omme, vil mængden være 
steget til 4.800 ton. Forklaringen på det skal delvist findes  
i nye indkøbsvaner og forbrugsmønstre, for danskerne  
handler på nettet som aldrig før, og de nyerhvervede varer  
er oftest pakket ind i pap. Derudover betyder de nye behol-
dere til småt pap i villaerne, at de store mængder småt pap, 
som stammer fra husholdningerne, nu bliver genanvendt  
i stedet for at ryge i dagrenovationsbeholderen og ende  
på forbrændingen.  

masser af glas
Glas er en af de affaldstyper, der også kommer mere og 
mere af. Foruden vin- og spiritusflasker afleveres der glas 
fra fødevarer som fx pesto, syltetøj og pastasovs i stor stil. 
De seneste tre år er det blevet til 400 ton glas mere end det 
foregående år. Det svarer til cirka 800.000 ekstra vinflasker 
til genbrug hvert år. 
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tre byttestationer har set dagens lys på 
vesterbro. Der er fri adgang for alle.
 
i Danmark er vi vilde med at genbruge ting, som andre er 
færdige med. i stedet for at smide ud og købe nyt, bytter 
vi og donerer ting til velgørende formål. Og det er en rigtig 
god ting, for det er langt mere bæredygtigt for miljøet at 
genbruge end at producere nye ting. 

i København findes et væld af genbrugsbutikker, som ind-
samler brugt tøj, køkkenting, legetøj og andet, som ejerne  
er færdige med, men som langt fra har udtjent deres funk-
tion. Også på byens genbrugsstationer kan man aflevere og 
hente ting, som andre kan få glæde af.

byttestationer
På vesterbro har de nu suppleret de mange genbrugsmu-
ligheder med tre offentligt opstillede byttestationer. To af 
dem befinder sig udendørs, mens den tredje har fået husly 
på vesterbro Børnebibliotek.

De nye byttestationer er de første af sin art og er et forsøgs-
projekt udviklet i et samarbejde mellem Områdefornyelsen, 
vesterbro lokaludvalg og Københavns Kommune.

BYT Til nYT

bytteCentre På  
genbrUgSStationerne

Husk, at du også kan bytte ting og sager på gen-
brugsstationernes byttecentre og på byttemarke-
der. Der findes flere end 10 genbrugsstationer i  
københavn med fri og gratis adgang for alle borge-
re. Her kan du komme af med de fleste typer affald 
og altså også gøre en god byttehandel. adresser og 
åbningstider kan du se på kk.dk/affald. 

nb. ikke alle genbrugsstationer har byttecentre,  
så husk at tjekke det på forhånd.

EN
GH

AV
EV

EJ

VESTERBROGADE

LYRSKOVGADE

ENGHAVE
PLADS

NY CARLSBERG VEJ

MATTHÆUSGADE

ISTEDGADE

SA
XO

PA
R

K
EN

SA
XOGADE

ENGHAVE-
PARKEN

DYBBØLSGADE

SØNDER BOULEVARD

Find din byttestation
på vesterbro

saxoparken ved natur-
værestedet træstubben 
(udendørs)

vesterbro børnebibliotek  
i Lyrskovgade 4
(indendørs)

trekanten mellem 
dybbølsgade, 
sønder boulevard 
og saxogade 
(udendørs)
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Københavns Kommunes Affalds ABC er et elektronisk 
opslagsværk, hvor man kan taste et emne ind og få svar på, 
hvordan man skal sortere og aflevere alle affaldstyper. Så 
står du og kommer i tvivl om, hvad du skal gøre med dine 
kaffekapsler eller den hvide havestol, som kollapsede under 
rita til havefesten, ja, så er det her, du kan få svar i en fart.

opdateres løbende
Affalds ABC én er lavet, så den løbende kan opdateres med 
nye ord, og derfor har vi bedt jer læsere og brugere af vores 
hjemmeside om at melde nye ord ind, hvis der mangler 

nogen. Og der er kommet rigtig mange forslag, selv om vi 
selv troede, vi havde fået det hele med. i løbet af somme-
ren er der kommet næsten 400 forslag til nye ord, hvoraf 
nogle dog er gengangere.

tast ordet ind
Affalds ABC kan både bruges på smartphone, tablet og 
pc, så står du fx og bliver i tvivl nede i skralderummet eller 
foran din beholder, så er det bare at taste emnet ind og se, 
hvilken affaldstype det tilhører.

tak FOr OrDEnE

H a v e s t o l e
P o r c e læ n

b r u g t e  p e n s l e r

k a s s e t t e b å n d

P la s t i k d u k k e r

g u m m i s t ø v l e r

r å d d e n  f r u g t

a f la g t e  s ko

n ø g l e r

k a f f e k a p s l e r

S p a r e p æ r e r

aFFalDS abC 
På kk.dk/affald kan du i affalds abC'en indtaste 
et affaldsord, så får du at vide, hvordan du skal 
sortere og aflevere det. 

Du kan også melde nye ord ind, hvis det ikke er der 
i forvejen.

i løbet af sommeren har vi fået næsten 400 forslag til emner, der mangler  
i københavns kommunes affalds abC.
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gør PlaDS  
For SkralDebilen
Hver dag er der desværre københavnere, der oplever, at 
deres affaldsbeholder ikke bliver tømt. Alt for ofte er det 
en parkeret bil, cykel eller barnevogn, der er skurken. i 2015 
indmeldte skraldemændene 3.875 gange, at noget holdt i 
vejen, så affaldsbeholderen ikke kunne tømmes. i en travl 
hverdag kommer mange til at parkere, så de spærrer for 
enten skraldebilen eller skraldemanden. 

Skjulte skraldesug
Det er ikke kun døre og porte, du skal være opmærksom på. 
i mange nybyggerier har man valgt at lave mobilsug til køk-
kenaffaldet. Her skal den specielle mobilsugbil kunne sætte 
en slange på et dæksel. Hvis der holder en bil eller en låst 
cykel foran dækslet, kan skraldemanden ikke sætte slangen 
på. vær derfor opmærksom på, om du parkerer din bil eller 
cykel, så du spærrer for et mobilsug.

Hvis din cykel, barnevogn eller bil spærrer vejen, får du en orange hilsen fra skraldemanden.

i 2015 indmeldte skraldemændene 3.875 gange, at 
cykler, biler eller andet spærrede for adgangen til 
en beholder.

Følg meD På nem aFFalDSServiCe

Hvis affaldsbeholderen ikke er blevet tømt, kan 
du tjekke årsagen til det på den digitale selvbe-
tjeningsløsning nem affaldsservice. Her melder 
skraldemanden manglende tømninger ind. Det er 
også her, du kan se, hvornår jeres beholdere bliver 
tømt næste gang.

gå ind på kk.dk/affald, og klik dig til info om  
affaldet, der hvor du bor. 



•	 Kemikalier	og	gift

•	 Lavenergipærer

•	 Lysstofrør

•	 Maling
•	 Batterier,	alle	slags

	og	størrelser

•	 Akkumulatorer

•	 Spraydåser

Produkter og tomme emballager mærket  

med disse symboler er farligt affald.

fARLIgT AffALD
Bliver	behandlet	und

er	kontrollerede	forh
old

ObS!  NyE fARESyMbOLER  

fARESyMbOLER  

   
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

Få nem aFFalDSServiCe
døgnet rundt på kk.dk/affald
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Nyt fra affald kBh   LEJLIGHED

Hvis det går lidt trægt med at få sorteret affaldet nede i 
gården, er der hjælp at hente på københavns kommunes 
hjemmeside. 

Her kan jeres affaldsansvarlige udfylde en sorteringsguide 
på både dansk og engelsk, der er målrettet lige præcis 
jeres gård. når guiden er udfyldt, så skal i blot oplyse, hvor 
mange eksemplarer i vil have, så trykker og sender vi dem 
til jer. 

i kan også bestille affaldsskilte i A4-størrelse, der i ord,  
farver og billeder fortæller, hvad der må komme i behol-
derne (leveres kun på dansk). Affaldsskiltene er lavet som 
klistermærker, så de nemt kan sættes fast på en væg. 

Affaldsskiltene kan også printes direkte fra hjemmesiden i 
både A4- og A3-størrelser og kan med fordel lamineres, så 
de kan modstå vind og vejr. Print-selv skiltene findes både 
på dansk og engelsk.

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 PLAST
Genanvendes	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

                
 

mere HjælP  
Til SOrTErinG

FLEA MARKET FOR FREE

Things, which others can use. 

You can swap items eg books, 

kitchen tolls, toys, electronic 

devices (which is working) cd’s 

and dvd’s free of charge.

•

BULKY WASTE
Most items are incinerated and 

turned into electricity and heat. 

Bulky waste is eg furniture, mat-

tresses, carpets, boards without 

impregnation and building waste 

from ’do-it-yourself’ work.* 

 
* Bricks, tiles, concrete, sanitary equip-

ment  and roofing  are not accepted – to 

be taken to recycling centre instead.

•

NEAREST RECYCLING  

CENTER

FOR THE RESIDENTS 

Sort your waste 
according to this

Waste materials can be recycled 

if you sort your waste correctly. 

Waste is value.

GUIDE

•

CONTACT

Nem affaldsservice  

24 hours a day  

kk.dk/affald 

Du kan også bestille affaldsguider på engelsk. 
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Måned for måned vokser indsamlingsmængderne, for 
københavnerne bærer i stigende grad emballage fra rengø-
ringsmidler, saft og juice, shampooflasker, kødbakker m.m. 
ned ad trappen og hen i beholderne til plast.

Faktisk kommer der så meget plast ned i beholderne, at det 
har været nødvendigt at skrue op for tømmefrekvensen 
og tømme beholderne hver 14. dag i stedet for hver 4. uge. 
Mange steder er der også sat ekstra beholdere ud i gårdene.   

igen i år er der sat en pulje penge af til at fremme sorteringen af affald i de københavnske 
gårde. Den såkaldte Genanvendelsespulje kan hjælpe jer med at afprøve tiltag, som kan 
fremme sorteringen af affaldet hjemme hos jer. Der gives op til 100.000 kr. til et projekt,  
og ansøgningsfristen er den 15. oktober 2016.

Du kan læse meget mere om puljen og finde ansøgningsskema på  
kk.dk/genanvendelsespuljen. 

Plasten eftersorteres
Men hvad bliver der egentlig af al den plast, der samles ind? 
Det kan du se på illustrationen her under. Der findes mange 
forskellige typer plast med forskellige egenskaber, og derfor 
skal plasten eftersorteres for at kunne udnyttes optimalt. 

Plasten skal være så ren som muligt, både hvad angår plast-
typer og anden forurening som fx madrester. 

Husk derfor altid at rengøre plastemballagen, inden du 
afleverer den til genanvendelse. Den hårde plast, der bliver 
indsamlet i København, bliver grovsorteret og lavet til gra-
nulat, der bruges i nye plastprodukter.

HvaD Sker Der meD 
Dit PlaStikaFFalD?

ForSøgSmiDler til goDe  iDéer

 

 

i københavn er der blevet samlet hård plast ind fra etageejendomme siden 2012. 


