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Haveaffald

Hvad er haveaffald?
Haveaffald er alt det organiske affald, der opstår
ved havearbejde.

Ja tak til!
 Blade
 Blomster
 Grene
 Græs
 Kvas og kviste
 Ukrudt uden jord

Nej tak til!
 Jord
 Sten
 Træstammer og rødder
 Haveaffald i plastsække

Afhentning af haveaffald
Haveaffald bliver indsamlet hos husstandene hver
14. dag hele året rundt. Alle der er tilmeldt den
kommunale ordning for dagrenovation er
automatisk tilmeldt ordningen for haveaffald.

Stil affaldet ud inden kl. 7:00 på afhentningsdagen -
eller tidligst dagen før.

Du kan se på www.gentofte.dk, hvilken ugedag du
får hentet dit haveaffald på din vej.

Manglende afhentning
Ved manglende afhentning af haveaffald kontaktes
renovatør:
M. Larsen på telefon 43 63 18 28,
eller e-mail: borger@mlarsen.dk

Du kan også melde evt. manglende afhentning via
’Genvej’ på www.gentofte.dk.

Hvordan afleveres haveaffaldet?
Haveaffaldet skal stilles uden for skel mod fortovets
bagkant. Haveaffaldsbeholderen skal desuden
stilles med håndtaget udad, så skraldemanden let
kan få fat.

Der kan stilles 6 enheder af haveaffald ud pr.
afhentning.

Haveaffald kan afleveres i 3 typer enheder:

Afbrænding
Det er ikke tilladt at brænde haveaffald i Gentofte
Kommune. Dog med undtagelse af Skt. Hansbål
den 23. juni om aftenen.

Gode råd
Det kan være en god idé at lægge kviste i bunden
af beholderen til haveaffald. På den måde løsner
affaldet sig nemmere, når beholderen tømmes.

Hvis der lægges meget vådt haveaffald i papir-
sækken kan sækken gå i stykker. Det gælder
naturligvis også, hvis det har regnet kraftigt. Det
kan bevirke, at vognmanden ikke kan tage sækken
med.

Anskaffelse af haveaffaldsbeholder
Du kan købe en haveaffaldsbeholder i mange
byggemarkeder eller hos M. Larsen
Vognmandsfirma A/S, telefon 43631828 eller
borger@mlarsen.dk

Beholder på hjul (min. 140
liter – max. 240 liter) beregnet
til mekanisk tømning.

Engangssække af papir på
100 liter. Sække må ved
fyldning maksimalt komme
op på at veje 15 kg.

Grenbundter (længde max 1
m og max diameter på 35
cm). Bundtet med holdbar
snor. De enkelte grene må
ikke være tykkere end 15
cm.
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Øvrige ordninger for haveaffald

Genbrugsstationen
Det er også muligt at aflevere dit haveaffald på
genbrugsstationen.

Hjemmekompostering
Et andet alternativ er at hjemmekompostere
haveaffaldet i egen og rottesikret kompostbeholder.

Kontakt og information

Gentofte Kommune
Renovation
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Telefon: 39 98 81 00
E-Mail: renovation@gentofte.dk


