HAVEAFFALD
Ny ordning: Dit boligområde skal vælge,
hvordan vi skal hente jeres haveaffald.

1

HVORDAN ØNSKER I AT FÅ
HENTET HAVEAFFALD?
I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan I ønsker at få
hentet haveaffald, når den nye ordning træder i kraft til efteråret. I skal have valgt
senest den 1. maj 2016.
Det er bestyrelsen i din grundejerforening, boligforening eller lignende, der skal
meddele til kommunen, hvordan I vil have hentet jeres haveaffald. Har dit boligområde
ikke en bestyrelse eller lignende, vil kommunen vælge, hvilken ordning I skal have. Du
kan ikke vælge én løsning og din nabo en anden. Den løsning, I vælger, vil gælde for alle
husstande i dit boligområde.
Der er flere muligheder:
· Vi henter haveaffald ved din bolig
· Vi henter haveaffald ved et fælles opsamlingssted
· Vi henter haveaffald ved et miljøspot
· Ingen ordning
HUSK AT BESTILLE AFHENTNING AF HAVEAFFALD			
Når I har tilmeldt jer ordningen, skal du fra efteråret 2016 som noget nyt bestille hos
kommunen, hver gang du vil have hentet haveaffald. Vi henter kun haveaffald ved de
boliger, der har bestilt på den pågældende dag.
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VI HENTER HAVEAFFALD
VED DIN BOLIG
Med denne løsning henter vi dit haveaffald ved din bolig. En nem og enkel ordning - og
også en lidt dyrere ordning, fordi skraldemanden skal stoppe ved mange adresser.
SÅDAN GØR I
Når I tilmelder jer ordningen, skal I vælge, om vi kun skal hente småt haveaffald, stort
haveaffald eller begge dele. Se side 7, hvad der er stort og småt haveaffald samt
prislisten på sidste side.
Vi skal også vide, om I vil aflevere småt haveaffald i papirsække, i en beholder på 140
liter eller bundtet, hvis det er grene og lignende.
						
Skal vi hente stort haveaffald, dvs. grene/stammer over 15 cm i diameter samt stød
og rødder, kan I bestille, at vi kommer og henter det med grab.
						
Vælger I denne løsning, skal du kunne lægge dit haveaffald synligt, så det er let
for skraldemanden at løfte det over i skraldebilen. Det skal være et sted, hvor
haveaffaldet ikke spærrer fortovet, så folk ikke kan komme forbi.
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VI HENTER HAVEAFFALD VED
ET FÆLLES OPSAMLINGSSTED
Vælger I som boligområde et fælles opsamlingssted, skal du selv bringe haveaffaldet
fra din husstand og til opsamlingsstedet. Skraldemanden skal til gengæld kun hente
haveaffald et sted, og derfor er det en billigere løsning.
SÅDAN GØR DU
Med et fælles opsamlingssted er der faste datoer for, hvornår vi kan hente haveaffald. Et fælles opsamlingssted er dermed ikke en plads, hvor du kan opbevare dit
haveaffald, indtil vi henter det næste gang.
						
Det sted, I vælger som fælles opsamlingssted, skal være et afgrænset sted, hvor
haveaffaldet ikke ligger, så folk ikke kan komme forbi.
						
Ønsker I et fælles opsamlingssted, udpeger I sammen med kommunen et opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være et godt sted for flest mulige borgere i dit boligområde. Det kan fx være en parkeringsplads, et offentligt areal eller lignende.
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VI HENTER HAVEAFFALD
VED EN MILJØSTATION

HVIS I IKKE ØNSKER IKKE EN
ORDNING FOR HAVEAFFALD

Med denne løsning skal du selv aflevere dit haveaffald på boligområdets miljøstation. Det skal være indrettet til haveaffald
eksempelvis med en container eller et område, hvor du kan
lægge haveaffaldet.
						
Vi indsamler haveaffald via miljøstationer enten i en ophalercontainer eller med grab.
						
Er der miljøspots i området har disse måske også plads til at
indeholde minicontainere til haveaffald. En sådan løsning vil
blive afregnet på lignende vilkår som haveaffald fra et fælles
opsamlingssted. Se prislisten på sidste side.

I kan som boligområde vælge, at I ikke ønsker en haveaffaldsordning. Du kan stadig aflevere det på genbrugsstartionen.
Det koster ikke ekstra.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
HVAD NU, HVIS DET KUN ER MIG,
DER VIL HAVE HENTET HAVEAFFALD?
Hvis det kun er dig, der ønsker at få hentet haveaffald, vil vi
som en ekstra service gerne hente det. Du kommer her til at
betale et engangsbeløb for hver gang, vi henter. Se prisen på
sidste side.

HVAD NU HVIS I SOM BOLIGOMRÅDE
KUN VIL HAVE HENTET HAVEAFFALD ÉN GANG?
Vi tilbyder også hele boligområder, at de kun får hentet haveaffald en eller få gange. Her afregner vi gennem din grundejereller boligforening for hver gang, vi henter haveaffaldet. Se
prisen på sidste side.

HVEM GÆLDER ORDNINGEN FOR?
Vælger I som boligområde en haveaffaldsordning, gælder den
for alle i boligområdet, og alle betaler samme gebyr.

SKAL ALLE BETALE FOR ORDNINGEN?
Ja, hvis boligområdet har tilmeldt sig en ordning, gælder den
for samtlige husstande - også de som ikke benytter sig af
ordningen.
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HVOR OFTE HENTER I HAVEAFFALD?
I kan få hentet haveaffald hver 14. dag hele året.
Når I er tilmeldt en ordning, skal I huske, at I skal bestille hver
gang, vi skal hente jeres haveaffald.

MÅ HAVEAFFALDET KOMME I
DEN NYE BEHOLDER TIL MADAFFALD?
Nej, haveaffald og madaffald er to forskellige affaldstyper.
Fremover skal du sortere dit madaffald fra, og du får udleveret
en ny beholder specifikt til madaffald. Beholderen til madaffald
er ikke beregnet til haveaffald. Det skyldes, at man behandler
det organiske husholdningsaffald fra madvarer mm. anderledes
end grene, jord og lignende.

HVAD ER HAVEAFFALD?
Haveaffald er organisk affald, som du har, når du har været på
havearbejde. Vi opdeler det i stort og småt haveaffald.

SMÅT HAVEAFFALD
Kviste og grene, hæk- og græsafklip, plantedele, ukrudt,
nedfaldsfrugt.
					
Ved din bolig skal du sætte småt haveaffald ud i papirsække,
bundte det eller bestille en beholder. Vær opmærksom på, at du
skal bestille hver gang, vi skal hente haveaffald. Afleverer du dit
haveaffald ved et fælles opsamlingssted eller en miljøstation,
kan der være opstillet en container til småt haveaffald.
Det er vigtigt, at haveaffaldet er bundtet korrekt. Er det ikke
bundtet korrekt, har skraldemændene ret til ikke at tage det
med. Grenbundter må have en maksimal længde på 1,5 meter,
en diameter på maks. 50. cm. og en max vægt på 10. kg.
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STORT HAVEAFFALD
Træer, træstød og -rødder, grene eller lignende over 15 cm i
diameter er stort haveaffald.
Har du stort haveaffald, dvs. grene/stammer over 15 cm i
diameter samt stød og rødder, kan du bestille, at vi kommer og
henter det med grab.

PRISER

HVIS DIT BOLIGOMRÅDE ER TILMELDT EN ORDNING, ER PRISEN:
Småt haveaffald ved din bolig

130 kr.

om året pr. husstand

65 kr.

om året pr. husstand

125 kr.

om året pr. husstand

Stort haveaffald, fra fælles opsamlingssted

62 kr.

om året pr. husstand

Haveaffald (stort og småt) fra fast etableret opsamlingssted

44 kr.

om året pr. husstand

Småt haveaffald, fra fælles opsamlingssted
Stort haveaffald ved din bolig

HVIS DIT BOLIGOMRÅDE IKKE ER TILMELDT EN ORDNING, ER PRISEN:
Småt haveaffald, en afhentning ved husstand

264 kr.

pr. gang

Stort haveaffald, en afhentning ved husstand

344 kr.

pr. gang

Haveaffald, en afhentning fra fælles plads (stort og småt)

1.523 kr.

pr. gang

Opsætning og afhentning af ophalercontainer med haveaffald (en uge)

1.635 kr.

pr. gang

Marts 2016
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