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Affaldsordninger i haveforeningen
Gladsaxe Kommune vil gerne informere om haveforeningens renovationsordninger for sæson
2020. Vi har taget udgangspunkt i, hvad haveforeningen havde af ordninger sidste år. Sæsonen
følger kalenderårets sommertids periode, dvs. fra søndag den 29. marts til søndag den 25. oktober 2020.

Materiel
Haveforeningen står selv for udgifter og aftaler i forbindelse med indkøb, leje og levering af
containere til dagrenovation, småt brændbart og haveaffald, og Gladsaxe Kommune står for
levering og reparation af containere til genanvendelige fraktioner.

Sorteringsvejledninger og skilte
Til at fremme den gode sortering kan du hente sorteringsvejledninger og skilte.
På www.gladsaxe.dk/affaldsskilte-vejledninger kan du se vores materialer. Send din besked til
affald@gladsaxe.dk senest et par dage før du henter, så vi kan nå at lægge materialerne klar til
dig. Har du idéer til vejledningsmaterialer, er du velkommen til at kontakte os.

Adgangsforhold
Haveforeningen er ansvarlig for, at materiellet er placeret, så det er muligt for renovatøren at
hente affaldet, bl.a. skal adgangsvejen være jævn og arealet belagt med fliser, asfalt eller lignende. Du kan se reglerne for standpladser her: https://www.gladsaxe.dk/Files/Files/BMF/Affald/Du-bestemmer-selv-hvor-du-placerer-dit-affald-Standplads-Pjece-web.pdf?download=false

Dagrenovation
29/3 – 25/10

1 stk. 6 m3 vippecontainer

Afhentningsdag:

Tirsdag og fredag
(Sidste dag for afhentning af dagrenovation er fredag den 23. oktober)

Hvis der skal ændres i antal containere eller antal tømninger, skal I rette henvendelse til Virksomheder og Affald på e-mail: affald@gladsaxe.dk
Afhentning af dagrenovation uden for sæsonen kan bestilles digitalt via selvbetjeningslinket på
vores hjemmeside: www.gladsaxe.dk/selvbetjen - den ekstra afhentning betales med betalingskort.

Haveaffald
29/3 – 25/10

Grab-ordning

Afhentningsdag:

Fredag i lige uger
(Sidste dag for afhentning af haveaffald er fredag den 16. oktober)

Afhentning af haveaffald udenfor sæsonen bestilles direkte hos Remondis. Husk venligst, at oplyse haveforeningens/administrators cvr.nr., da Remondis skal bruge det til fakturering af den
ekstra afhentning.

Flishugning
Du kan igen i år bestille flishugning af jeres grenaffald. Flishugningen foretages fra 16. marts til
11. maj, og 5. oktober til 19. oktober hver mandag.
Ønsker haveforeningen at bestille flishugning, skal I bruge selvbetjeningslinket på vores hjemmeside: www.gladsaxe.dk/bestille-flishugning

Plast og jern/metal
29/3 – 25/10

Afhentningsdag:

3 stk. 660 liters containere til jern/metal
3 stk. 660 liters containere til plast

Torsdag i ulige uger
(Sidste dag for afhentning af jern/metal og plast er torsdag den 22. oktober)

Pap
29/3 – 25/10

1 stk. 6m3 vippecontainer til pap

Afhentningsdag:

Tirsdag i lige uger
(Sidste dag for afhentning af pap er tirsdag den 13. oktober)

Storskrald
29/3 – 25/10

Åben eller lukket Ophaler-ordning i størrelse 11 m2 til 22 m2 til:

Opdelte (to rum)
Elektronik/Metal

Lukket opdelt 15m3 og 20m3

Elektronik/Hvidevare

Lukket opdelt 15m3 og 20m3

Plast/Keramik

Lukket opdelt 15m3 og 20m3

Et rum
Metal

Lukket 15m3 og 20m3

Plast

Lukket 15m3 og 20m3

Keramik

Lukket 15m3

Hvidevare

Lukket 20m3

Deponi

Lukket 15m3 og 20m3

Brændbart

Lukket 11m3 og 22m3

Brændbart

Åben 11m3 og 22m3

Bestilling af ophaler-container
Ophaler containerne til storskrald skal bestilles via selvbetjeningsløsningen: http://gladsaxe.dk/affaldmedlogin.
En vejledning til selvbetjeningsløsningen er på vores hjemmeside: http://gladsaxe.dk/affaldmedlogin.
Før haveforeningen kan bestille ophaler-container skal haveforeningen registreres i vores system RenoWeb. Skriv til affald@gladsaxe.dk og oplys hvilken e-mail adresse, som haveforeningen skal oprettes med, så får vi oprettet jer og sendt jer et brugernavn og en adgangskode.
Håndlæsning: PVC, keramik og elektronik
(mindre dele skal emballeres i klare plastsække)

Andet affald (Genbrugsstation)
Andre typer affald kan afleveres på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation på Turbinevej 10.
Læs mere om genbrugsstationen på www.gladsaxe.dk/genbrugsstation

Farligt Affald
Farligt affald (batterier, lysstofrør, kemikalier, maling) kan I aflevere på fx genbrugsstationen.
(Det er også muligt at få et skab(skal selvfølgelig slettes hvis de allerede har et skab) eller tilmeldes miniordning for batterier og lyskilder.
Læs mere om farligt affald på www.gladsaxe.dk/farligtaffald

Dispensation vedrørende fællesafgift – `Tro og love erklæringer’
Gladsaxe Kommune skal minde om, at der er mulighed for at få dispensation fra at betale fællesafgift for de haver, der ejes af borgere bosiddende i Gladsaxe kommune.
Hvis borgeren ønsker af søge dispensation for sæsonen 2020, skal de udfylde en ’Tro og love
erklæring’, som bestyrelsen indsender samlet til Virksomheder og Affald. Tro og love erklæringen skal være modtaget hos Virksomheder og Affald senest 2. oktober 2020. Der kan afleveres
personligt i åbningstiden ellers sendes samlet på: affald@gladsaxe.dk
Tro og lover erklæringer modtaget efter den 2. oktober 2020 vil ikke blive behandlet.
Det samme gælder ansøgninger uden medfølgende erklæring. Gebyret vil herefter blive reguleret på haveforeningens ejendomsskattebillet for 2021. Tro og love erklæring er vedlagt dette
brev. På grund af ny persondatalov, beder vi jer ikke længere oplyse cpr. nr.
Husk at ved valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller ved ændring af kontaktoplysninger til
bestyrelsen skal I venligst oplyse dette til Virksomheder og Affald på e-mail: affald@gladsaxe.dk
Hvis bestyrelsens medlemmer kan kontaktes via e-mail, vil vi gerne have oplyst e-mail adresserne.

Kontaktoplysninger
Er der problemer med affaldsafhentningerne, skal du melde det ind digitalt via selvbetjeningslinket på www.gladsaxe.dk/selvbetjen, eller kontakte renovatøren direkte.

Dagrenovation: Nordren, telefon: 7370 8140, e-mail: gladsaxe@nordren.dk
Genanvendelige: Remondis, telefon: 4348 9269, e-mail: borger@remondis.dk

Med venlig hilsen

Miljøafdelingen, Affald og Virksomheder
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
www.gladsaxe.dk/affald
Telefon: 39 57 58 51
Mail: affald@gladsaxe.dk

