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During Christmas the amount of waste increases.
In order to recycle it, please sort your waste.

FOOD WASTE

GLASS

PAPER

CARDBOARD

SMALL
ELECTRONICS

PLASTICS

FOOD WASTE is converted into biogas
and fertiliser. Food waste – raw as well
as cooked, meat, fish, bones, fruits and
vegetables, eggs and eggshells, nuts,
rice, breakfast products, coffee grounds
and filters, cut flowers. Use only biodegradable wastebags and always tie
with a knot.
GLASS AND JARS are refilled or
turned into new jars. Wine and liquor
bottles, food jars etc. Food jars must be
emptied and the lid can stay on.
PAPER is recycled into new products.
Newsprint and magazines, advertising
materials, envelopes, also window envelopes, books, including phone books,
writing- and drawing paper. No need to
remove clips or tape.
CARDBOARD is recycled into new
products. Cardboard boxes without
styrofoam, corrugated board, cartons,
packaging for toys, toothpaste etc.
Cardboard and cartons must be clean
and folded flat before drop-off.
ELECTRONIC WASTE. Small household
devices are recycled into new products.
Anything with batteries or wires. Phones
and chargers, electric toothbrushes,
electric toys, irons, small kitchen utensils
such as hand mixers, blenders etc., postcards, shoes and ties with light or music.
PLASTIC is recycled into new products.
Plastic bottles without refund, bottles
used for beverages and shampoo, trays
from fruit, ice cream etc., cd covers, plastic bags, plastic wrap. Containers must
be emptied.

HAZARDOUS
WASTE

METAL

BULKY
WASTE

WOOD
INDOORS

RESIDUAL
WASTE

REUSE

HAZARDOUS WASTE. For treatment
under controlled conditions.
Chemicals and poisons, low-energy
light bulbs, fluorescent tubes, paints,
batteries, accumulators, spray cans.
Products and empty containers marked
with the indicative symbols are hazardous wastes.
METAL is recycled into new products.
Containers of metal without refund, tins
and cans, pots and pans, utensils and
foil, nails and screws, tools, metal boxes.
BULKY WASTE. Most items are turned
into electricity and heat.
Furniture, mattresses, carpets, metal,
window glass, building waste from DIY
work*. Wood – e.g. furniture and pallets
– must be placed separately. *)
No broken bricks, tiles, concrete and
similar, sanitary equipment, roofing
slates, soil/stone/gravel. These must be
taken to the recycling centre.
RESIDUAL WASTE are converted into
electricity and district heating.
Milk and juice cartons, pizza boxes and
other greasy cardboard and paper, diapers, hygiene waste, styrofoam, animal
litter, vacuum bags. All residual waste
must be properly placed in closed bags.
FREECYCLE. Give what you have –
take what you can use. Books, clothing, cookware, toys, knickknacks, DVDs
and electronic appliances that work.
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Falder sneen?
Sne og isglatte veje og fortove
overrasker mange hvert eneste år.
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Hvis sneen kommer, skal du huske at:
•	rydde sne og is væk og strø grus eller salt hele vejen
fra kørebanen ind gennem porten frem til
beholderne/skraldeskuret.
•	der ikke må være glat, hvor skraldemanden skal gå.
•	der skal være gennemgang i eventuel snevold langs
kantsten/kørebane og cykelsti.
•	den ryddede bane skal være mindst én meter bred.

For postbude og skraldemænd kan det gøre det daglige
arbejde både besværligt og endda umuligt at udføre.
Både fortove, kørebaner, indgangs- og cykelstier er skraldemandens arbejdsplads og skal ryddes for sne og is, ellers kan skraldemanden ikke køre bilen ind i jeres område
eller få trukket beholderne ud til skraldebilen.
Husk, at det ikke kun er lige foran ejendommen, at sne
og is skal fjernes, og der skal saltes eller gruses. Sneen
skal også fjernes, så der er fri passage gennem eventuelle snevolde, der kan være langs fortove, kørebaner eller
cykelstier.

Find gaven til din pakkeleg
på genbrugsstationen.

Skraldefolkene tømmer mange beholdere hver eneste dag
året rundt, og derfor kan bare små forhindringer have betydning for, om de kan nå det hele. Derudover giver sne og is
risiko for skader for både skraldemænd og biler.
Det er ikke nok, at vejen og fortovet er ryddet for sne. Der skal også være
passage gennem snevolde, når affaldsbeholderne skal tømmes.

Husk, at der hverken må være pynt eller fod
på træet, når du afleverer det.

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.
Jeres vicevært, affaldsansvarlige eller varmemester udpeger en opsamlingsplads/standplads, hvor alle beboerne skal stille deres juletræer samlet – det kan fx være
ved et storskraldsrum eller lignende. Når juletræerne er
stillet samlet, så skal den affaldsansvarlige bestille afhentning på den digitale selvbetjeningsløsning ‘Nem Affaldsservice’ på kk.dk/affald.
Der er åbent for bestilling af afhentning fra mandag den
14. december, og der hentes juletræer separat til og med
den 12. februar.
Bemærk, at der kun kan bestilles afhentning til og med den
8. februar 2021, og vi kan ikke love, at træerne hentes på
den dato, der ønskes. Det afhænger af skraldebilernes rute.

Sidste år afleverede københavnerne 254 ton juletræer i løbet af december,
januar og februar måned. Det svarer til cirka 39.000 juletræer.

Genbrugsjul
Der findes hele 13 genbrugsstationer
i Københavns Kommune, og de fleste
af dem har byttehylder, hvor du helt
gratis kan hente gode, brugte ting som
fx legetøj, køkkenredskaber, bøger og
elektronik.
Fine sager på byttehylderne
I julemåneden skrues der op for forbruget, for vi elsker at glæde hinanden
med gaver. Men hvorfor købe nyt, når
du kan finde fine brugte sager på genbrugsstationernes byttehylder? Skønne
gamle porcelænskopper, blomstervaser
i retro stil, små borde i teak eller egetræ
og dukker er noget af det, du kan være
heldig at finde, hvis du går på skattejagt
på genbrugsstationernes byttehylder.
To fluer med et smæk
Når du bruger genbrugsstationernes
byttehylder, slår du flere fluer med
et smæk. Samtidig med at du nemt
kan finde fine og særlige ting med en
historie, så undgår du at købe nye ting,
der belaster miljøet og tærer på jordens
ressourcer.
Hold gang i byttehylderne
Hvis du samtidig tager nogle gode og
brugbare ting med, som andre kan få
glæde af, så er du med til at cirkulere
ressourcerne.

Du finder adresser og åbningstider på
genbrugsstationerne på kk.dk/affald

Genbrugsstationens byttehylder kan benyttes af alle.
GENBRUG
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I København har vi for længst vænnet os til at sortere
vores affald i mange forskellige typer, mens man i andre
kommuner halter mere bagefter den grønne omstilling af
affaldssektoren.
GLAS

PLAST

Ny klimaplan
Men nu sætter regeringens nye klimaplan skub i tingene. Den gør det obligatorisk for alle kommuner at sortere
affaldet i ti forskellige typer, så det kan genanvendes i
stedet for at blive brændt af.

PAPIR
METAL

Mindre CO2
Og kommunerne skal vel og mærke sortere de samme
affaldstyper, nemlig plast, metal, pap, papir, madaffald, glas, farligt affald, restaffald, drikkevarekartoner og
tekstiler. Det skal sætte gang i genanvendelse af danskernes affald og være med til at indfri målet om at reducere
Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030.

PAP

FFALD

Ti typer affald
I København sorterer vi allerede otte ud af de ti typer affald plus et par stykker mere, og det skal vi bare fortsætte
med. Men bioaffaldet bliver omdøbt til madaffald, og selv
om de nye, fælles farvekoder næsten er identiske med de
farver, vi hele tiden har brugt i København, er der et par
undtagelser. Plast bliver lilla, restaffald skifter til sort, glas
til lysegrønt og bio/madaffald bliver klædt i grønne farver.
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Du behøver ikke vaske det
Du skal ikke vaske dine dåser, glas eller
plastikbakker, og du behøver heller ikke
fjerne eventuelle klistermærker og etiketter. Det
er nok, at du tømmer emballagen for lage, olie og
madrester, så godt du kan. Du kan eventuelt vælge at
bruge det sidste opvaskevand eller andet overskudsvand,
hvis du vil fjerne madrester, så de ikke står og lugter.
Et spørgsmål om hygiejne
Det meste affald, der sendes til genanvendelse, gennem
går en proces, hvor lidt madrester ikke ødelægger
genanvendelsesmulighederne. Når det alligevel er

vigtigt at befri emballagerne mest muligt for madrester,
hænger det sammen med, at større mængder madrester
er sværere at håndtere for modtageanlæggene, fordi det
gør affaldet uhygiejnisk.

Andre regler for pap og papir
Pap og papir kan kun bruges igen, hvis det er tørt og fri
for madrester. Hvis det er snasket, skal du aflevere det
som restaffald. Det gælder alle pizzabakker og alt andet
snasket pap og papir.

Hvorfor?
Når pappet er samlet ind, balles det og kan stå i flere uger,
før det sendes videre til genanvendelse. Snasket pap ”smitter” resten af ballen, så der opstår mug og bakterier i det
rene pap, og så kan papfibrene ikke genanvendes i nyt pap.

PAP

TEKSTIL

ER

Farverne vil blive skiftet ud over de kommende år, men da
det er en stor logistisk opgave at udskifte låg på de mange
affaldsbeholdere, vil der være en overgangsperiode, hvor
du stadig kan støde på de gamle farver.

Sparepærer er farligt affald
Alt for mange elpærer havner i elektronikbeholderen.
Men alle lyskilder (elpærer, sparepærer og LED-lyspærer) skal afleveres i ejendommens miljøskab eller på
genbrugsstationen.

Fælles piktogrammer
Sammen med de nye farver kommer der også fælles
piktogrammer, som skal hjælpe alle med at genkende og
sortere de rigtige affaldstyper, uanset om man befinder
sig i Kruså, Kerteminde eller København.
København skal genanvende 70% af affaldet i 2024. Siden
Københavns Kommune indførte obligatorisk sortering af
plast, metal og elektronik i 2012 og bioaffald i 2014, er
genanvendelsesprocenten steget fra 29% til næsten 45%.

RESTA

For hvor rent skal affaldet egentlig
være?
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Måske kender du situationen. Du har netop
tømt en dåse flåede tomater ned i en gryde
på komfuret og står nu med den tomme
dåse i hånden og spekulerer på, om den
skal en tur ind under vandhanen og befris
for de sidste dråber, inden du med
god samvittighed sender dåsen af
sted mod den kommunale affaldsbeholder til metal.
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Alle kommuner skal fremover ind
rette deres affaldssystemer, så de er
ens på tværs af kommunegrænserne.

Hvis du er i tvivl, om der må være
madrester i det affald, du afleverer til
genanvendelse, så læs med her.

Batterier skal enten i en batteristander,
hvis I har sådan en, eller på
genbrugsstationen.
GENBRUG
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Ens affaldssortering
i hele landet
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Plast med batterier
er elektronik
Plast med elektronik, det vil sige
ledninger eller batterier af alle slags,
skal sorteres som elektronikaffald,
uanset om elektronikdelen/den elektriske del er meget lille i produktet.
Det gælder også legetøj af plast, der
kører på batterier.
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Sorteringsguide
Miljøbilen kører
sin sidste tur
Den har trillet trofast rundt og ind
samlet farligt affald efter en fast rute
med stoppesteder, men nu nedlæg
ges Miljøbilen og erstattes af nye og
bedre muligheder.
Vi har alle farligt affald. Malingrester, skrappe rengørings
midler, acetone, terpentin, eddikesyre, sprayflasker og
neglelakker er eksempler på produkter, der findes i de
fleste husholdninger, og som indeholder så miljøskadelige stoffer, at de skal afleveres via kommunens ordninger
for farligt affald.

Affaldsmængderne er ekstra store i juletiden.
Husk at sortere affaldet, så det kan bruges igen.

MADAFFALD

FARLIGT
AFFALD

Der findes tre typer miljøskabe til farligt affald i etageejendomme. Det er Københavns Kommune, der sammen
med ejendommens affaldsansvarlige vurderer, hvilket
skab der passer bedst til jeres gård/ejendom.

GLAS

GLAS genanvendes hele eller
smeltes om til nyt.
Vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, drikkeglas og glasvaser m.m. Glas
fra fødevarer skal være tomme, men
gerne med låg. Krystalglas indeholder
bly og skal ikke i glasbeholderen, men
afleveres på genbrugsstationen.

PLAST

METAL

PAPIR genanvendes i nye produkter.

PAPIR

Skabe på vej
Hidtil har du kunnet aflevere dit farlige affald til Miljøbilen, når den har været på besøg i jeres kvarter. Men nu
nedlægges ordningen, fordi det er gjort obligatorisk, at
ejendommene i København skal have et miljøskab, hvor
beboerne kan aflevere deres farlige affald.

PAP

Har jeres ejendom endnu ikke fået et miljøskab, kan du
altid aflevere dit farlige affald på en af de 13 genbrugsstationer, der er i Københavns Kommune. Find adresser og
åbningstider på kk.dk/affald.

Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter/
rudekuverter, bøger/telefonbøger,
skrive- og tegnepapir m.m. Clips og
tape må gerne sidde på.
PAP genanvendes i nye produkter.
Papemballager fra fx legetøj, tandpasta, slik, mindre papkasser fra nethandel, karton, bølgepap m.m. Pap skal
være rent og foldet sammen. Brugte
pizzabakker og drikkekartoner skal
altid i beholderen til restaffald.

STORSKRALD

INDENDØRS
TRÆ

RESTAFFALD

SMÅT ELEKTRONIK genanvendes så

Hvis du er i tvivl, om et produkt er farligt affald, kan du slå
det op i Affalds ABC´en på kk.dk/affald.

SMÅT
ELEKTRONIK

Miljøbilen udfases, og nu skal du i stedet aflevere dit farlige affald hjemme
ved ejendommen eller på genbrugsstationen.
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MADAFFALD bliver til biogas, gødning og elektricitet. Rå og tilberedte
fødevarer, nødder og skaller, kaffegrums og -filtre, afskårne blomster
m.m. Bind altid knude på din biopose.
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vidt muligt – resten specialbehandles.
Mobiltelefoner og opladere, eltandbørster, elektronisk legetøj, strygejern,
mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere m.m., postkort, sko og
slips med lys/musik i m.m. Elektronikaffald er alt med batteri eller ledning på.
FARLIGT AFFALD bliver behandlet
under kontrollerede forhold.
Kemikalier og gift, lavenergipærer, lys
stofrør, maling, batterier, akkumulatorer, spraydåser m.m. samt tom emballage med 'Farligt affald'-symboler.

GENBRUG

PLAST genanvendes i nye produkter.
Plastemballage fra fødevarer, dunke fra
drikkevarer, milde rengøringsmidler
og shampoo, bobleplast, plastikind
pakning fra afskårne blomster, slikposer m.m. Tøm plasten for fødevarer, så
godt du kan.
METAL genanvendes i nye produkter.
Konservesdåser, tomme dåser uden
pant, køkkengrej og foliebakker, værktøj, søm og skruer, æsker af metal, gryder og pander m.m. Metal skal være
tømt for fødevarer.
STORSKRALD. Træ og metal genanvendes, mens resten bliver til varme.
Møbler, madrasser, gulvtæpper, vinduesglas, byggeaffald fra
‘Gør-det-selv-arbejde’* m.m.
Træ som fx møbler skal stilles for sig.
*Jord, sten og grus, sanitetsudstyr, tagplader, mursten, tagsten, beton m.m.
skal på genbrugsstationen.
RESTAFFALD bliver til elektricitet
og varme. Snasket pap og papir, bleer,
hygiejnebind, vatpinde, flamingo, dyrestrøelse, støvsugerposer, skuresvampe,
brugte tandbørster (ikke el), cigaret
skod m.m. Al restaffald skal være
forsvarligt emballeret i poser.
BYTTE. Giv, hvad du har – tag, hvad
du kan bruge. Bøger, tøj, køkkengrej,
legetøj, nips, dvd´er og elektriske apparater, der virker.

Du kan læse mere om, hvordan
du skal sortere dit affald, på
kk.dk/affaldssortering.

