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Hvem kan benytte denne affaldsordning?
Beboere i etageejendomme, rækkehuse og havekolonier med fælles opsamlingsplads og en 
udpeget og introduceret affaldsansvarlig (fx vicevært). 

Hvilken type affald kan afleveres via denne affaldsordning?
Farligt affald, som det er defineret i gældende lovgivning. Se link til den gældende affalds-
bekendtgørelse på ww.kk.dk/affald. Desuden fremgår de mest almindelige typer af farligt 
affald af listen på side 2 og 3.

Det sørger Københavns Kommune for:
· At levere et miljøskab.
· At hente det farlige affald senest otte arbejdsdage efter bestilling hos Københavns 
     Affaldsservice.
· At  introducere de affaldsansvarlige i håndtering af farligt affald.
 

Det skal beboerne/grundejerne sørge for:
· At der er mindst fem boligenheder med i ordningen.
· At der udpeges en affaldsansvarlig for ordningen på ejendommen.
· At den affaldsansvarlige introduceres til ordningen.
· At den affaldsansvarlige opbevarer det farlige affald aflåst i et miljøskab eller andet   
 brugbart aflåst rum, efter at beboerne har afleveret det.
· At aftale miljøskabets placering med Københavns Kommune, så adgangsforholdende er  
 bedst mulig for indsamleren og er til mindst mulig gene for beboerne.
· At sikre fri adgang til miljøskabet/rummet på tider fastsat til indsamling. 
· At der ikke opbevares mere end 25 liter farligt affald i miljøskabet/rummet. Bestilling af  
 afhentning skal tilpasses, så dette overholdes.
· At farligt affald afleveres af beboerne til den affaldsansvarlige. 
· At affaldet afleveres i original emballage eller tilsvarende egnet emballage. Emballagen  
 skal være tæt og mærket, så indholdet nemt kan identificeres.
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· At miljøskabet/rummet kun benyttes til farligt affald.
· At miljøskabet/rummet rengøres af den affaldsansvarlige.
· At bestille afhentning af farligt affald.

Bemærkninger
Tilslutning til ordningen er uden ekstra omkostninger for ejendommen.
Affald placeret ovenpå miljøskabet medtages ikke.
I enkelte tilfælde, hvor mængderne retfærdiggør dette, kan der aftales fast afhentning med 
Københavns Kommune.
Det er frivilligt at deltage i ordningen.
Hvis skraldemanden ikke har taget det farlige affald med, skal grundejeren orienteres om 
årsagen. 

Liste over farligt affald fra husholdninger
Listen er eksempler på farligt affald og er ikke udtømmende. 

side 2

Acetone 
Afkalkningsmidler
Afløbsrens
Akkumulatorer  
Alkoholer
Baser 
Batterier (alle typer) 
Bekæmpelsesmidler*) 
Benzin 
Bilakkumulatorer 
Blegemidler
Blyhagl 
Blyhætter fra vinflasker
Blylodder 
Bilvedligeholdelsesmidler 
Bilvoks 
Brandslukkere
Bums 
Bådvedligeholdelsesmidler
Cellulosefortynder
Denatureret sprit 
Desinfektionsmidler 
Eddikesyre
Elsparepærer 
Fikservæsker 
Fluemidler*) 

Film (sort/hvid) 
Fortynder 
Fotopapir 
Fremkaldervæsker 
Frostvæsker 
Fugemasse*)
Glykol 
Gulvpolish 
Gødningsmidler
Hobbykemikalier 
Hårfarve og –blegemidler 
Insektmidler mod myg, myrer, fluer og 
skadelige insekter i potteplanter og have*)
Kaustisk soda 
Kit  
Kondensatorer fra lysstofrørsarmaturer 
Kontorkemikalier  
Korrekturlak  
Kviksølvlamper 
Kviksølvtermometre 
Kølervæsker
Lak og lakfjerner*) 
Lampeolie 
Lavenergipærer 
Lightergas
Lim (alle typer)*) 
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Kontakt ved bestillinger og henvendelser
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affald@tmf.kk.dk 
Københavns Affaldsservice       70 10 33 88 
mandag - torsdag                 kl. 07.00 - 15.30
fredag                                       kl. 07.00 - 15.00
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Teknik- og miljøforvaltningen
Center for Miljø
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side 3

Linolie*) 
Loddevand 
Lysstofrør 
Låsespray*) 
Maling og malingsfjerner *) 
Medicinrester 
Metalpudsemidler 
Mosmidler 
Motorrens 
Muldvarpegift*) 
Musegift*)  
Myggebalsam o.lign. 
Myregift*) 
Møbelolie 
Møbelpolish
Natronlud*) 
Negativer (foto) 
Neglelak og neglelakfjerner
Olie
Oliefiltre 
Ovnrens
Petroleum 
Pletfjemer 
Potteplantegødning 
Printerpatroner 
Propylalkohol 
Pudsemidler
Rengøringsmidler 
Rensebenzin 
Rensemidler 
Rottegift*) 

Rustfjemer
Salmiakspiritus 
Salpetersyre 
Saltsyre 
Smøremidler 
Spartelfarver 
Spildolie
Spraydåser (aerosoldåser)*)
Sprinklervæske
Sprit 
Stoftrykfarver og -kemikalier
Svampebekæmpelsesmidler 
Svovlsyre 
Svømmebassinkemikalier
Tekstilimprægneringsmidler 
Terpentin*) 
Tetraklorkulstof
Toiletrens
Tonerfarve
Trichlorethylen 
Trykflasker  
Træbeskyttelsesmidler og træbeskyttel-
sesfjerner *) 
Træsprit 
Tuschpenne  
Tændmidler
Ukrudtsfjerner*)

*) Affald er så skadeligt for miljøet, at også 
den tomme emballage skal afleveres.


