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Affaldsordning og renovationsberegning



KEIDs historie

Sidehoved 2

INDKØBEJENDOMME

Det skal være nemt

Det skal være effektivt

Det skal være bæredygtigt

• Københavns Ejendomme og Indkøb er en del af 
Københavns Kommunes Økonomiforvaltning

• Blev etableret i 2005 som en sammenlægning af de 
ejendomsfaglige aktiviteter i kommunen. 

• 2016 blev Københavns Kommunes indkøbsfunktion 
forankret hos os

• 2020 blev KK Rengøringsservice, kommunens 
rengøringsenhed, forankret hos os.  



KEIDs kerneopgaver

Vi løser alle typer opgaver omkring Københavns Kommunes ejendomme

• Vi styrer ejendomsporteføljen med fokus på langsigtede behov til gavn for 
borgere, virksomheder og medarbejdere. Det  betyder:

• Administration og udlejning af 2,6 mio. m2 fordelt på ca. 3500 bygninger f.eks. 
administrationsbygninger, Københavns Rådhus, kulturhuse, biblioteker, 
institutioner, plejehjem, skoler og idrætsanlæg.

Vi omsætter Københavns Kommunes indkøbspolitik til praksis 

og varetager kommunens forsikringsordning

• Vi skaber effektive indkøbsløsninger og aftaler, der sikrer kommunens syv 
forvaltninger de rigtige produkter og services. Vi understøtter kommunens 
samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt.

• Vi håndhæver kommunens politik for social ansvarlighed og yder support, så 
indkøb kan ske effektivt og korrekt. Det bidrager samlet til kommunens 
økonomiske råderum.



Affaldsteamet

Vi er 5 personer i teamet som varetager:

• Kontraktstyring
• Økonomiopfølgning
• Daglig driftsopfølgninger
• Projekter
• Kommunikation
• Samarbejde på tværs af forvaltninger
• Besigtigelser og rådgivning

- Nye bygning og totalrenoveringer

- Eksisterende kunder med nye behov
- Ændringer i sorteringen på enhederne



Affaldsordningen

KEID servicerer ca. 920 kunder på ca. 450 adresser.

• Skoler og daginstitutioner
• Kulturhuse, sportsfaciliteter, biblioteker
• Kødbyen
• Rådhuset, administrationsbygninger o.lign.

Vi har :

• 7.500 beholdere 
• Ca. 300.000 tømninger/år
• Faste ruter og bestillinger

Vi har få døgninstitutioner, det er Teknik og Miljøs område



Daglig drift

Den daglige drift af ordningen foregår i tæt samarbejde med:

• Skraldefirmaet (REMONDIS)
• Gårdmænd og driftspersonale på enheder
• Vores lejere
• På tværs af de øvrige 6 forvaltninger i KK
• SWECO  i form af RenoWeb



Udfordringer for driften

I driften møder vi ofte de ofte samme typer udfordringer:

• Låste døre
• Spærring pga. biler (ønsker samarbejde med TMF)
• Spærring pga. vejarbejde
• Overfyldning  af ”fremmed” affald og fejlsortering
• Afbrændte containere
• København(plads, brosten og afstand)!!!!



Der er en række opgaver forbundet med at få nye kunder:
• Administrative

• KK-ejendom eller 3. mands lejemål
• Kontrakter

• Standpladsvurdering ift.
• Plads
• Adgangsvej 
• Kapacitets- og særbehov
• Behov for affaldsskur eller - gård

Nye kunder i biksen?



Bygherrestandard for
renovationsberegning
Beregner
• Volumenkapaciteten
• Antal affaldsfraktioner
• Antal beholdere
• Beholdernes længe v/2 rækker
• M2-behov for standplads
• Tømningsfrekvens

Giver retningslinjer:
• Adgangsvej (At-vejledning)
• Krav til installationer
• Dimensioner for skure/gårde
• Brandkrav 
• Låse 



Affaldsskure fremover
Vores projekt på Sundholm danner skole:
• KEID overtog affaldsordning
• Fredede bygninger
• Affaldsbeholdere op af mure under vinduer
• KEID startede projekt ”affaldsskur” op

Fremover:
• KEID laver indkøbsaftale med leverandør
• Skure kan købes i 3m x 3m moduler
• Bestilling over help disk (kundeservice)
• Én nøgle i hele byen




