
Nyt fra bestyrelsen  

Benditte Skyhøj Olsen, 25-08-2017 

 

Affaldshåndtering 

I juni-nummeret 2017 af Kilden oplyste bestyrelsen, at  Københavns kommune på møde med bestyrelsen 

den 23. maj 2017 havde meddelt, at der ville kunne etableres deleordninger mellem naboer om bioaffalds- 

og metal/plastbeholdere. 

Efterfølgende har kommunen truffet en anden beslutning, og der vil ikke være mulighed for at etablere 

deleordning om metal/plastbeholdere. Kommunen har truffet beslutningen uden på forhånd at orientere 

bestyrelsen om dette, hvilket bestyrelsen finder meget beklageligt. 

På den baggrund skal bestyrelsen sende en opdatering af, hvordan den fremtidige affaldshåndtering vil 

være i kvarteret: 

Antal affaldsbeholdere fremover 

 I dag har hvert hus 2 obligatoriske beholdere: én til dagrenovation og én til papir. Sådan vil det fortsat 

være i fremtiden. Hver husejer kan vælge mellem 140 liter, 190 liter eller 240 liter beholder til 

dagrenovation, og den kendte 140 liters plastbeholder til papir fortsætter (der tømmes hver 8. uge). Fra 

primo november 2017 vil affaldssortering i metal/plast blive obligatorisk  (en 2-delt affaldsbeholder på 240 

liter der tømmes hver 4. uge). Metal/plastbeholderen kan ikke deles med naboer. 

Dagrenovationsbeholder kan heller ikke deles med naboer. 

Fra nu af må man desuden aflevere blød plast, fx poser eller plastikindpakning, i beholderen, der hidtil kun 

har været til hård plast.   

Sortering i bioaffald bliver derimod en frivillig ordning, men hver husstand er automatisk tilmeldt, hvis man 

ikke framelder sig. Alle husstande, der ikke aktivt framelder biobeholderen (hvilket skal meddeles til 

kommunen inden 1. oktober 2017 -  der fremsendes brev herom til samtlige ejendomme i løbet af næste 

uge), vil automatisk få leveret én beholder til bioaffald på (140 liter) i november/december 2017. 

Kommunen informerer om, at beholderen kan deles af 2  ejendomme/huse. Ønsker 2 ejendomme at gå 

sammen om at dele en biobeholder, skal ejendommen, der fysisk skal have biobeholderen stående, benytte 

knappen ”Del din biobeholder”, og den anden ejendom skal framelde sig bioordningen via knappen 

”Frameld biobeholder” i Nem Affaldsservice. Biobeholderen tømmes hver 2. uge, dog hver uge i de varme 

sommermåneder (juni, juli og august).  

Sortering i pap (240 l beholder som tømmes hver 8. uge) er også en frivillig ordning. Papbeholderen skal 

man selv bestille, og den vil til forskel fra biobeholderen IKKE blive leveret automatisk. Hvis man ønsker at 

sortere papaffald, er der også her mulighed for at indgå en deleordning med sine naboer (typisk mellem 2 

husstande). N.B. Deling af papbeholder kan først ske fra nytår 2018, som papir!  



Som noget nyt vil der også blive indsamling af farligt affald. Denne er obligatorisk ordning, og der indsamles 

4 gange om året. Kommunen udleverer en rød boks, som skal stilles synligt på matriklen senest kl. 7.00 på 

tømmedag.   

Fra– og tilmelding - resumé  

Hvis man ikke vil have beholder til bioaffald, skal man framelde sig denne beholder fra ca. 1. august til 1. 

oktober, på www.nemaffaldsservice.kk.dk. Her skal man også tilmelde sig, hvis man ønsker en beholder til 

pap.  

Alle skulle have fået et brev fra kommunen om dette i juli måned. Da imidlertid ikke alle beboere i vores 

kvarter har modtaget brev eller en orienterende mail fra Københavns kommune i e-boks, oplyses hermed 

om følgende link:  http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/ , hvor man aktivt har mulighed for at afmelde sig 

biobeholder med deadline  ved udgangen af september 2017. Fysiske breve udsendes med PostNord i 

næste uge. 

Deleordninger - resumé  

Ønsker man deleordning med bioaffald, er det noget, som man aftaler indbyrdes mellem naboen. 

Deleordningen forventes at træde i kraft pr november 2017. Kommunen har desuden meddelt, at fra nytår 

vil man kunne  aftale deleordninger på pap- og papirbeholdere.  

 Altså kan der være to scenarier for beholdertyper for os: 

Scenarie 1:  

 Dagrenovation-beholder (140 l, 190 l el 240 l) - tømmes hver uge 

 Papir-beholder (140 l) – tømmes hver 8. uge 

 Plast/metal-beholder (240 l) - tømmes hver 4. uge (fordelingen er 60% plastvolumen og 40% til 

metal).  

 Farligt affald - tømmes 4 gange årligt. 

Frivillige beholdere: 

 Bio-beholder (140 l) - tømmes hver 2. uge (dog hver uge i juni, juli og august).   

 Pap-beholder (240 l) – tømmes hver 8. uge. 

 Scenarie 2 - med delvis deleordning fra 2018 

 Dagrenovation-beholder (140 l, 190 l eller 240 l) - tømmes hver uge (kan ikke deles med naboen). 

 Papir-beholder (140 l) – tømmes hver 8. uge (kan fra januar 2018 deles med naboen). 

  Plast/metal-beholder (240 l) – tømmes hver 4. uge (kan ikke dels med naboen).  

 Frivillige/dele-beholdere:  

 Bio-beholder (140 l) - tømmes hver 2. uge (dog hver uge i juni, juli og august) kan deles med op til 8 

 

 Pap-beholder (240 l) – tømmes hver 8. uge (deles typisk mellem 2 husstande).  



Konklusion  

Bestyrelsen finder det positivt, at det er blevet muligt at dele bioaffaldsbeholderen og fra nytår også pap- 

og papirbeholderen. Derimod er det meget beklageligt, at kommunen efterfølgende har trukket 

beslutningen om at dele metal/plastbeholderen tilbage. 

Bestyrelsen anbefaler dog fortsat, at husejerne drøfter med naboer, om der er gensidig interesse for at 

indgå deleordninger på den obligatoriske bioaffaldsbeholder, papirbeholderen samt den frivillige 

papbeholder.  

Affaldsgruppe 


