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HAVE- OG PARKAFFALD

        Virksomheden skal altid sortere have- 

og parkaffald fra det øvrige affald – uanset 

mængden. Have- og parkaffald skal afl everes til 

genanvendelse. 

Eksempler på have- og parkaffald til genan-

vendelse

- Græs og blade 

- Hækafklip

- Buske

- Grene og kviste

- Stammer op til 15 cm i diameter

Rødder og stød skal frasorteres for sig.

Hvad må ikke blandes i have- og parkaffald?

- Urtepotter

- Diverse plastemballage, poser, snor m.v.

- Sten og metal

- Jord

- Glas

- Madvarer 

- Andet, som ikke egner sig til kompostering

Hvor skal affaldet afl everes?

Have- og parkaffaldet skal afl everes til genanven-

delse på et registreret modtageanlæg. Virksom-

heden kan lave en aftale med en affaldsindsamler 

om afhentning af affaldet. 

Du fi nder alle registrerede modtageanlæg og 

affaldsindsamlere på https://www.affaldsregister.

mst.dk. 

Have- og parkaffald kan også afl everes på 

genbrugspladser i Vestforbrændings opland, mod 

betaling. 

Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugssta-

tioner.dk. Her fi nder du også priser og nærmeste 

genbrugsstation. Herefter har virksomheden 

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt 

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til 

at afvise et læs af hensyn til kapacitet. 

Tætliggende virksomheder kan have fælles 

opsamling af have- og parkaffald. Den enkelte 

virksomhed er dog stadig selv ansvarlig for, at 

håndteringen af affaldet følger reglerne.

Vær specielt opmærksom på!

Ved bundtning/emballering af haveaffald skal 

emballagen kunne formulde – f.eks. bomuldsnor 

eller papirposer. Snak med modtageanlægget om 

eventuelle specifi kke krav til emballering.

Lovgrundlag

Genanvendeligt affald, der er sorteret korrekt, er 

omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. 

Reglerne administreres af Miljøstyrelsen. 

Du fi nder link til Affaldsbekendtgørelsen på 

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

Hvorfor skal have- og parkaffald frasorteres?

Have- og parkaffald er en ressource, der kan nyt-

tiggøres. Ud fra en kredsløbstankegang gælder det 

om, at have- og parkaffaldet bliver i det naturlige 

kredsløb. En del af have- og parkaffaldet laves til 

fl is, mens resten bliver til kompostjord.
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