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FRA JULETRÆ
TIL KOMPOST
Igen i år siger vi hit med juletræet, så det
kan blive til kompost i stedet for at ryge til
forbrænding.
I langt de fleste villaer og rækkehuse bliver juletræet hentet
på en fast dato i januar. Datoen finder du på Nem Affaldsservice på kk.dk/affald, hvor du skal taste din adresse og
bagefter klikke på 'Bestilling'.
Husk, at juletræet skal stilles frem til skel senest kl. 6 på
afhentningsdagen. Hvis du er tilmeldt SMS-service, får du
automatisk besked dagen før afhentning.

Vidste du, at der blev afleveret 185
ton juletræer til genbrug i København
efter julen sidste år? Det svarer til
cirka 16.000 træer.

NB:
Der hentes kun juletræer fra villaer i januar, men du kan
selvfølgelig altid aflevere dit juletræ på en af byens 12
genbrugsstationer. Find den nærmeste på kk.dk/genbrugsstationer.

GLASKUBER PÅ JULEFERIE
Hvis glascontaineren i jeres kvarter er
forsvundet, så er det, fordi den er blevet
hentet for at undgå, at den bliver sprængt
i stumper og stykker mellem jul og nytår.
Problemet med sprængte containere er størst i områderne
Tingbjerg, Nørrebro og på Christianshavn. Derfor er det
også kun i disse bydele, at containerne er fjernet i perioden
medio december til medio januar 2018.
Send stadig flaskerne til genbrug!
Bor du i et af de berørte områder, kan du i stedet aflevere flasker og glas på genbrugsstationerne eller gemme dem, til containerne igen er på plads i midten af januar. De glascontainere,
der bliver stående mellem jul og nytår, bliver tømt oftere.
Hvis du ser poser med flasker ved en overfyldt container,
så giv Københavns Kommune et praj på kk.dk/givetpraj.
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Vidste du, at der bruges 40 % mindre
energi, når glas laves af gammelt glas,
end når det laves fra bunden? I 2017
blev der afleveret 10.000 ton glas i
containerne.
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RYD SNEEN AF VEJEN
Sne og isglatte veje og fortove overrasker mange hvert eneste år,
og for postbude og skraldemænd kan det gøre det daglige arbejde
besværligt og endda være umuligt for dem at nå frem.
Husk, at det ikke kun er lige foran havelåge og indkørsel,
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. Og
der skal selvfølgelig også ryddes på havegangen og hele
vejen ind til beholderne.
Skraldefolkene tømmer mange beholdere hver eneste dag
året rundt, og derfor kan selv små forhindringer have betydning for, om de kan nå det hele. Derudover giver sne
og is risiko for skader på både skraldemænd og biler.

Hvis sneen kommer, skal du huske at
• rydde sne og is væk og strø grus eller salt hele
vejen fra kørebanen ind gennem eventuel havelåge
og frem til beholderen.
• den ryddede bane skal være mindst én meter bred.
• der skal være gennemgang i eventuel snevold langs
kantsten/kørebane.
• der ikke må være glat, hvor skraldemanden skal gå.
Hvis dit affald ikke er blevet hentet, kan du tjekke, om det
skyldes manglende snerydning, på Nem Affaldsservice på
kk.dk/affald.

LYS I DE
MØRKE TIMER
Står dine affaldsbeholdere, så de kan ses
fra vejen?
De første skraldebiler kører ud klokken 7, hvor det stadig er
mørkt om vinteren. Og så er det ikke altid lige let at finde
affaldsbeholderne ude i haver og indkørsler. Nogle steder
kan beholderne endda stå flere steder, og rigtig mange har
nu helt op til seks forskellige beholdere, som ikke nødvendigvis kan ses fra havelågen. Det betyder ikke noget, hvis
du er en af dem, som stiller beholderne ud til fortovet, når
de skal tømmes.
Hvis du får hentet dine beholdere inde på grunden, så sørg
for at:
• der er en lyskilde, der hvor beholderne står.
• beskære buske og træer, der spærrer for udsyn.
• rydde is og sne væk og fjerne cykler, barnevogne m.m.

God belysning letter skraldemandens arbejde i de mørke timer.
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VILLAEJERNE VIL
GERNE SORTERE
BIOAFFALD
12.000 biobeholdere er lige nu på vej ud til
villaer og rækkehuse i hele København. Kun
ca. 3.400 har valgt at sige nej tak til de nye
beholdere, og en del af dem deler beholder
med naboen.
Når beholderen leveres, så følger der en
køkkenkurv og 100 biologisk nedbrydelige
poser med til den indendørs sortering.
1.

Sådan fungerer din nye køkkenkurv
Køkkenkurven er lavet af genbrugsplast og kan monteres
på indersiden af en skabslåge eller stå i vasken eller på
køkkenbordet, når du fx skræller grøntsager.

2.

Opbevaring og brug af poserne
Bioposerne har en begrænset levetid på omkring et år,
og de skal opbevares frostfrit, tørt og ikke i direkte sollys.
Hvis dit bioaffald er meget vådt og dermed tungt, er det en
god idé at bruge to poser ad gangen. Husk også altid at slå
knude på posen, inden du afl everer den i beholderen.
Undgå lugtgener, eller at der går hul i posen, ved altid at
skifte/tømme pose hver anden dag.

3.

Bestilling af nye poser
Københavns Kommune vil også fremover levere bionedbrydelige poser til dig. Når du er ved at løbe tør for poser,
skal du binde en af de sidste bioposer fast på håndtaget af
biobeholderen, så leverer skraldemanden nye poser til dig.

4.

Sommertømning i 2018
Beholderen tømmes hver fjortende dag, men i de tre
sommermåneder, hvor solen står højt på himlen, kommer
skraldebilen en gang om ugen.
Hvis du er en af dem, som helst kører dine beholdere frem
til skel, når de skal tømmes, så husk, at du kan tilmelde
dig SMS-service og dermed få besked, dagen før fx din
biobeholder skal tømmes.

Den grønne køkkenkurv til den indendørs sortering kan stilles
på køkkenbordet eller monteres på indersiden af en skabslåge.

VIL I GERNE
DELE?
Er du en af dem, som ikke har ret meget
bioaffald og har fundet ud af, at det måske
kunne være smart at dele beholder med
naboen? Så er det lige straks muligt igen.
Hvad enten du har glemt at framelde bio
beholderen tilbage i august/september eller
har fundet ud af, at det er smartere for dig og
naboen at dele en beholder, så kan du i Nem
Affaldsservice melde det ind, så snart ud
rulningen af biobeholderne er slut til februar.
Vi har desværre ikke mulighed for at hente
biobeholdere, så længe vi er i fuld gang med
at trille beholderne ud.
NB:
Hvis du har en biobeholder, som du gerne vil
af med, så henstiller vi til, at du lader den stå
fremme sammen med dine andre beholdere,
så skraldemanden ikke tror, at den mangler.
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5 MYTER
Er det sandt, at det ikke kan betale sig at indsamle bioaffald? Køres bioaffaldet
helt til Sønderjylland, og bliver affaldet ikke blandet sammen alligevel?
Hvis du gerne vil vide, hvad der er fakta, og hvad der er myter, så læs med her.
MYTE 1
Alt affald bliver alligevel bare blandet sammen og kørt
til forbrænding!
Nej, bioaffaldet bliver hentet af en skraldebil, som kun
henter bioaffald. Det bioaffald, der bliver afhentet, bliver
kørt til bioforgasning.

MYTE 2
Bioaffaldet køres helt til Jylland og Lolland.
Når skraldemændene har afhentet bioaffaldet fra ejendommene, bliver det kørt til omlastning på Norrecco på
Prøvestenen. Der omlastes bioaffaldet i 30 m3-containere
og køres derefter til et genanvendelsesanlæg i Glostrup.
Her bliver affaldet renset og omdannet til pulp. Det flydende bioaffald pumpes op i tankbiler og køres videre
til Hashøj Biogas, der ligger i Dalmose syd for Slagelse.
Her bliver bioaffaldet omdannet til både biogas og gødning. Gødningen bruges på markerne, og biogassen bliver
brugt til at producere varme og elektricitet på Hashøj
Kraftvarmeforsyning.

MYTE 3
Det giver ikke mening at sortere bioaffaldet, når det
skal transporteres til anlæg udenfor København.
Selvom bioaffaldet bliver kørt til Glostrup og Dalmose,
får vi stadig en stor miljømæssig gevinst ved at sortere.
Det er faktisk kun 7,5 % af den samlede CO2-gevinst, der
bliver brugt på transporten. Resten kommer miljøet til
gode. Ud over den bæredygtige varme og elektricitet fra
biogassen, så får man også en værdifuld gødning, der indeholder vigtige næringsstoffer, bl.a. fosfor og kvælstof,
som landbruget har brug for.

MYTE 4
Det ville være bedre for miljøet at sende bioaffaldet
til forbrænding på Amager Ressource Center.
Bioaffald kan også omdannes til fjernvarme og el på forbrændingen. Men ved forbrænding går næringsstofferne
i madaffaldet tabt. Energien fra forbrændingen kan ikke
oplagres, men skal bruges med det samme, hvorimod
biogas kan lagres og bruges, når det bliver nødvendigt.
Desuden kan biogassen også bruges som CO2-neutral
bygas eller drivmiddel til køretøjer, herunder busser og
lastbiler. På længere sigt kan københavnernes bioaffald
derfor også blive omdannet til brændstof. Ved at sende
bioaffaldet til bioforgasning får vi samtidig bevaret næringsstofferne i bioaffaldet, der bliver brugt som gødning
på landbrugsjorden.

MYTE 5
Det er dyrt at købe ekstra bioposer.
Poserne bliver betalt over det nuværende affaldsgebyr,
så de er en del af bioaffaldsordningen og bliver leveret
kvit og frit.

B IO
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TØM BØTTEN

Skraldemændene, der tømmer plastbeholdere, oplever
ofte, at malerbøtter fyldt med maling sprænger inde i
skraldebilen, når de presses sammen. Det betyder, at alt
plasten i komprimatorbilen bliver forurenet med maling.
Det er spild og ærgerligt for alle dem, som har sorteret
deres plast rigtigt. Hvis en malerspand af plast er tømt
og skyllet, må du gerne aflevere den som plast.
Tjek din farvehandler
Rigtig mange farvehandlere modtager gerne malerbøtter
både med og uden maling. Så husk at spørge din farvehandler, om du må returnere de tomme bøtter, når du køber
maling.

Du kan altid aflevere malerbøtter med og uden maling på
genbrugsstationen.

FARLIGT AFFALD PÅ
GENBRUGSSTATIONEN
Hvis du ikke kan vente på, at miljøbilen kommer forbi dit
kvarter, kan du altid aflevere dit farlige affald på genbrugsstationen. Dem findes der 12 af i København. Adresser og
åbningstider finder du på kk.dk/genbrugsstationer.

PAPIR BLI’R TIL PAPIR

Hvis du er i tvivl om, hvad der er farligt affald, kan du slå
det op i Affalds ABC på kk.dk/affald. Du taster bare din
affaldstype ind, så får du svar med det samme.

AFFALD OG GENBRUG
Byens Drift
Islands Brygge 37
Postboks 326
2300 København S
kk.dk/affald
TRYK Kailow A/S,
CSR-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret

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

MAIL TIL REDAKTIONEN
affaldsnyt@tmf.kk.dk
Få NEM AFFALDSSERVICE
døgnet rundt på kk.dk/affald

LAYOUT TMF DESIGN FOTO Colourbox, Lennart Søgaard-Høyer, Christian Lindgren, Ursula Bach, Københavns Kommune
REDAKTION Mette Ebdrup og Susan Vera Mortensen ANSV. REDAKTØR Centerchef Lotte Stächer Christensen, Københavns Kommune.

Malerspande er ofte lavet af plast, men det
er ikke ensbetydende med, at du skal afle
vere dem i plastbeholderen. Alle malerbøt
ter i plast og metal med malingsrester skal
afleveres som farligt affald.
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DERFOR SKAL DU AFLEVERE
DIT FARLIGE AFFALD
1,5 mio. spraydåser havner hvert år i beholderen til restaffald. De burde
være kørt til specialbehandling i stedet for at blive brændt af.
Og det er bare toppen af isbjerget. For farligt affald er ikke
kun spraydeodoranter, flødeskum på dåse eller hårlak. Også
beholdere, der har indeholdt fx eddikesyre, klorin, kædeolie,
rensebenzin m.m., batterier, lysstofrør og elsparepærer er
eksempler på farligt affald, der findes i mange hjem.
Skader miljøet
Fælles for det farlige affald er, at det indeholder miljøskadelige stoffer som fx bly, kviksølv, kadmium, organiske
opløsningsmidler, miljøbelastende farvestoffer, pesticider,

biocider og kræftfremkaldende og/eller hormonforstyrrende
stoffer og stoffer, der forårsager skader på arveanlæg og
reproduktionsevnen hos både dyr og mennesker.
Hvis du sorterer og afleverer dit farlige affald rigtigt, undgår
du, at de miljø- og sundhedsskadelige stoffer spredes til
omgivelserne og dermed påvirker naturen, mennesker og
dyr. Du kan derfor gøre en stor forskel for miljøet ved at
skille dig af med dit farlige affald på den rigtige måde.
Du kan enten aflevere farligt affald til miljøbilen, på genbrugsstationen eller i den røde boks.

Noget farligt affald indeholder også
værdifulde ressourcer, som kan gen
anvendes, når det afleveres til special
behandling.

HAR DU EN RØD BOKS
TIL DIT FARLIGE AFFALD?
De fleste, som bor i villaer og rækkehuse, har fået en rød
boks til farligt affald, som bliver tømt fire gange om året.
I boksen må du ud over farligt affald også lægge småt elektronikaffald som fx udtjente mobiltelefoner og opladere,
og du må også gerne aflevere dine brugte batterier i boksen.
På Nem Affaldsservice på kk.dk/affald kan du se, hvornår
den røde boks bliver tømt. Start med at taste din adresse
ind, og gå herefter til overblik, hvor du kan finde den næste
dato for afhentning af alle dine affaldstyper. Du kan også
tilmelde dig SMS-service, så får du besked dagen, før skraldebilen kommer og henter de forskellige affaldstyper.
Du må også gerne aflevere småt elektronik og brugte batterier i den
røde boks.

ELEKTRONIK

MILJØBILEN 2018

Københavns Kommunes miljøbil kører rundt i byen og samler farligt affald ind fra
dig og dine naboer. Den har faste stoppesteder og en køreplan, som du kan se her.
Farligt affald er fx terpentin, maling, spraydåser, neglelak, kemikalier, sparepærer
og batterier, der stammer fra husholdningen. På kk.dk/affald kan du se en liste
over de mest almindelige typer farligt affald.
KØBENHAVN Ø
1. TIRSDAG I MÅNEDEN

BRØNSHØJ OG HUSUM
3. TIRSDAG I MÅNEDEN

16.00 - 17.10 Skt. Kjelds Plads ved Bryggervangen
17.30 - 18.40 Århus Plads ved Århusgade
19.00 - 20.00 Holsteinsgade ved Lipkesgade
DATOER 02.01 06.02 06.03 03.04 01.05 05.06
03.07 07.08 04.09 02.10 06.11 04.12

16.00 - 17.10 Kobbelvænget ved Arildsgård
17.30 - 18.40 Frederikssundsvej ved Husumvej
19.00 - 20.00 Brønshøj Torv
DATOER 16.01 20.02 20.03 17.04 15.05 19.06
17.07 21.08 18.09 16.10 20.11 18.12

KØBENHAVN V
2. MANDAG I MÅNEDEN

AMAGER
4. MANDAG I MÅNEDEN

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
DATOER 08.01 12.02 12.03 09.04 14.05 11.06
09.07 13.08 10.09 08.10 12.11 10.12

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
DATOER 22.01 26.02 26.03 23.04 28.05 25.06
23.07 27.08 24.09 22.10 26.11

VALBY
2. TIRSDAG I MÅNEDEN

KØBENHAVN NV
4. TIRSDAG I MÅNEDEN

16.00 - 17.00 Ålholm Plads
17.30 - 18.40 Valby Tingsted
19.00 - 20.00 Toftegårds Plads v. Sibbernsgade
DATOER 09.01 13.02 13.03 10.04 08.05 12.06
10.07 14.08 11.09 09.10 13.11 11.12

16.00 - 17.10 Utterslev Torv
17.30 - 18.40 Hovmestervej ved Tagensbo Skole
19.00 - 20.00 Stærevej 28
DATOER 23.01 27.02 27.03 24.04 22.05 26.06
24.07 28.08 25.09 23.10 27.11

KØBENHAVN K
3. MANDAG I MÅNEDEN

VANLØSE OG KØBENHAVN SV
4. ONSDAG I MÅNEDEN

16.00 - 16.45 Adelgade ved Klerkegade
17.00 - 17.45 Vendersgade v. Rømersgade
18.00 - 18.45 Høyensgade ved Øster Søgade
19.00 - 20.00 Christianshavns Torv
DATOER 15.01 19.02 19.03 16.04 21.05 18.06
16.07 20.08 17.09 15.10 19.11 17.12

16.00 - 16.45 Åbakkevej ved Sallingvej
17.00 - 17.45 Jydeholmen v. Rundholmen
18.15 - 19.00 Mozarts Plads
19.15 - 20.00 Teglholm Allé v. Teglholmsgade
DATOER 24.01 28.02 28.03 25.04 23.05 27.06
25.07 22.08 26.09 24.10 28.11

NYE FARESYMBOLER

GAMLE FARESYMBOLER

DU KAN OGSÅ FINDE
MILJØBILENS KØREPLAN
PÅ KK.DK/AFFALD

