
Cykeloprydning i 
leje-, ejer og andels-
boligforeninger



Det er boligforeningernes ansvar at stå for cykeloprydning på private arealer mens 
det er Københavns Kommunes ansvar på o�entlige arealer. Det er boligforeningens 
ansvar at opmærke, indsamle og bestille afhentning af cykler, der henstår på 
boligforeningens areal. Det gælder både leje-, ejer- og andelsboligforeninger.  

CYKELOPRYDNING  
I LEJE-, EJER OG  
ANDELSBOLIGFORENINGER
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Som udgangspunkt opmærkes alle cykler på boligforeningens areal. Her er det vigtigt at 
huske på cykler, der står i stativer, der er monteret på både indre og ydre husmure, og cykler 
der står op ad både indre og ydre husmure og i cykelkældre. Det gælder ikke cykler i stativ 
monteret på fortov eller vejbane med mindre selve vejen også er privat. Ved opmærkning fra 
boligforeningens side, anbefales det, at opmærkningen sker i de timer, hvor flest cykler er i brug 
fx i dagtimerne, hvor mange er på arbejde.  

I forbindelse med opmærkning af cykler anbefaler Københavns Kommune at varsle beboerne 
forud for opmærkningen. Varslingen bør indeholde en dato for, hvornår cyklerne bliver mærket, 
eller en dato for, hvornår beboere senest skal have opmærket deres cykler, hvis de selv skal stå 
for opmærkningen. Udover det, skal der også være en dato for, hvornår cyklerne tidligst bliver 
 ernet fra boligforeningens område. Varslingen bør ske 14 dage før opmærkningen, og kan ske 
via brev i postkassen, email og opslag på opslagstavler i boligforeningen.  

HVILKE CYKLER SKAL OPMÆRKES?

GOD IDE AT VARSLE



Der er ikke lovkrav for, hvordan der opmærkes, men det er vigtigt, at ejeren af cyklen har 
en tydelig/synlig mulighed for at vise, at cyklen er i brug. Københavns Kommune anbefaler 
følgende tre muligheder:

1. Synlig tape 
Opmærkning af cykler med tape rundt om et hjul, så tapen synligt brydes, når cyklen 
tages i brug. Det kan ske, at tapen bliver brudt, hvis cyklen bliver flyttet eller vælter, derfor 
anbefaler Københavns Kommune at sætte tapen to gange rundt om hjul/skærm. Fordele 
ved at boligforeningen sætter tape på cyklerne er, at cyklens ejer aktivt skal bryde tapen for 
at tage cyklen i brug. 

2. Strips 
Uddeling af strips til beboerne. Cykler, der ikke har fået påsat en strip, bliver betragtet 
som efterladte og er klar til afhentning. Strips vedlægges med varslingsbrev i postkassen. 
Ulempen kan være, at beboere glemmer det og dermed skal viceværter/bestyrelser 
håndtere en masse enkeltsager.

3. Mærkat 
Påsætning af mærkat på cykler. Mærkatet skal  ernes af beboeren, så det bliver tydeligt, 
hvilke cykler, der er i brug. Ulempen kan være, at beboerne kan glemme at  erne mærkatet. 
Fordelen er dog, at beboeren aktivt skal  erne mærkatet.

1. Åbn linket: 
             https://www.hjaelppolitiet.dk/efterladte-cykler-og-knallerter/    
Du kommer nu ind på Nordsjællands Politis hjemmeside, der håndterer anmeldelser for 
hele landet, herunder for Københavns Kommune.  

2. Klik på knappen ’Mere end 5 cykler’

3. Nedenstående formular kommer frem, og du skal nu indtaste som vist nedenfor. Husk at 
alle felter markeret med * skal udfyldes.

4. Anmeldelsen sendes automatisk til Coor samt KBH Politis hittegods mail. 

•	 KBH Cykelhåndtering anbefaler, at bestilling af cykelafhentning til Coor sker ca. to uger før 
ønskede afhentningsdato, da der kan gå op til ca. 10 dage fra bestilling til afhentning. 

•	 I forbindelse med anmeldelsen anbefales det også, at der opgives to-tre telefonnumre 
på forskellige medarbejdere/beboere, der kan være behjælpelige, når Coor ankommer til 
boligforeningen, fx i forhold til at åbne op ind til aflåste baggårde m.v. 

•	 Coor afhenter kun cykler, der står frit tilgængeligt. 
•	 Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at aftale præcis afhentningsdato og tidspunkt 

med Coor.

Der er ikke lovmæssige krav til, hvor længe en cykel skal være opmærket, inden den bliver 
 ernet. KBH Politi/Hittegods anbefaler, at cyklen står med opmærkning i 30 dage, før 
boligforeningen  erner cyklen. 

KBH Politi/Hittegods anbefaler dog en liggetid på 6 uger før cyklen bliver  ernet i 
sommerperioden.  Københavns Kommune anbefaler, at der gennemføres en cykeloprydning  
hver 3. måned eller minimum hver 6. måned.
 

Københavns Politi har udliciteret afhentningen af cykler til Coor Service Management, og det 
er derfor Coor, der står for den praktiske del af cykelafhentningerne. Boligforeningerne må 
ikke selv køre cykler til skrot, på genbrugspladsen eller videresælge cyklerne. Boligforeningens 
beboere må som privatpersoner gerne bortska�e sin cykel ved at køre den på genbrugsstation 
eller donere den til almennyttige formål. I enkelte tilfælde kan Coor efterlade beskadigede 
cykler (med en vurderet værdi under 500 kr.) i boligforeningen. De cykler, må boligforeningen 
gerne køre til skrot, men kun de cykler Coor har vurderet og efterladt.  

HVORDAN SKAL CYKLERNE OPMÆRKES? PROCEDURE FOR BESTILLING AF CYKELAFHENTNING

HVOR LÆNGE SKAL CYKLEN STÅ, FØR DEN MÅ FJERNES?

HVEM AFHENTER CYKLERNE? 
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Når Coor henter cyklerne, vurderer de dem samtidig. Cykler, der vurderes til at have en værdi 
over 500 kr., køres til Hittegods København. De resterende cykler, med en værdi under 500 kr., 
køres til skrot. På hittegodskontoret bliver cyklerne opbevaret i én måned. På Hittegodskontoret 
tjekkes alle indsamlede hittegodscykler i stelnummerregisteret, og cykler, der er meldt stjålet, 
kommer retur til forsikringsselskab eller ejer. Cykler, der ikke er meldt stjålet eller som ikke 
afhentes af forsikringsselskab/ejer, bliver solgt på auktion eller doneres til almennyttige formål.

Hvis en beboer har fået fjernet en cykel og efterfølgende efterspørger den, kan der tages 
kontakt til Hittegodskontoret på kbh-hittegods@politi.dk, men kun hvis stelnummer 
haves. Hvis stelnummeret ikke haves, skal beboeren møde op personligt i åbningstiden for 
Hittegodskontoret. 

Hvis du har spørgsmål til selve afhentningen af cykler, er du velkommen til at kontakte Coor  
på e-mail: pol_servicecenter@coor.com. 

Hvis der er spørgsmål til folderens information, er du velkommen til at kontakte Københavns 
Kommune på tlf. 33 66 33 66.

Hittegods København:  
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/Borgerservice/Hittegods/hittegodskontor/

Hittegodsloven:  
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145199  

Link til ABF:  
http://www.abf-rep.dk/

Link til Københavns Kommune information om cykeloprydning:  
http://www.kk.dk/artikel/cykelparkering.

Hvad sker der efterfølgende med Cyklerne?

nyttige kontaktinformationer

links
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