2017
RENOVATION,
ROTTEBEKÆMPELSE
OG SKORSTENSFEJNING
I GENTOFTE KOMMUNE

GEBYR
Følgende er en beskrivelse af de gebyrer, der opkræves på ejendomsskattebilletten.
RENOVATION
Gebyret for renovation er 3.100,- kr. inkl.
moms. Gebyret omfatter tømning af 1 beholder på 140 liter eller afhentning af 1 affaldssæk på 150 liter (max. vægt 15 kg). 150 liter
er mindste beregningstakst. Større mængder restaffald betales forholdsmæssigt efter
literpris. F.eks. koster en 190 liters beholder
3.926,67 kr. inkl. moms.
Dette omfatter 1 ugentlig afhentning af restaffald, tømning af beholdere til papir/glas
og plast/metal hver 4. uge, afhentning af haveaffald og storskrald til genbrug skiftevis hver
2. uge, afhentning af miljøboks hver 3. måned
samt fri benyttelse af genbrugsstationen.
Al indsamling foretages af kommunens renovatør M. Larsen Vognmandsfirma A/S.
Du kan købe ekstra sække til restaffald for
60,- kr. inkl. moms pr. stk. hos renovatøren
på www.mlarsen.dk.
Hvis du får foretaget ændringer i antallet af
beholdere/stativer til restaffald, reguleres dit
gebyr på ejendomsskattebilletten næste år
med tilbagevirkende kraft.

AFREGNING I FORBINDELSE MED
KØB OG SALG AF EJENDOM
Køber og sælger skal selv afregne indbyr-des
i forbindelse med refusionsopgørelsen, da
kommunen ikke foretager slutafregning i forbindelse med ejerskifte.
ROTTEBEKÆMPELSE
Afgiften er 0,0225 ‰ af ejendomsværdien. Afgiften for rottebekæmpelse opkræves uden
moms.
Mistanke om rotter skal anmeldes via Gentofte Kommunes hjemmeside www.gentofte.
dk, eller til Kiltin A/S på telefon 47 10 72 00.
SKORSTENSFEJNING
For obligatorisk skorstensfejning betales der
et individuelt fast gebyr for den enkelte ejendom.
Gebyrets størrelse afhænger af forholdene på
stedet. Gebyret indeholder et fast beløb vedr.
lovpligtigt brandsyn (gasfyr undtaget) jf. KL’s
takster. Hvis du har spørgsmål om gebyrfastsættelsen for din ejendom, bedes du kontakte
Jonny Larsen, der udfører skorstensfejningen
og brandsynet i kommunen:
Jonny Larsen, Dyssegårdsvej 121,
2870 Dyssegård, Tlf. 40 89 04 27.

STORSKRALD
Storskrald indsamles en fast ugedag hver 2.
uge hele året. Storskrald skal stilles på fortov
uden for skel, således at det ikke er til gene
for forbipasserende. Stil det tidligst ud aftenen før indsamlingen og senest kl. 07.00 på
indsamlingsdagen.

RENOVATIONSORDNINGER
Adgangsvejen
Beholderen til restaffald og de todelte beholdere afhentes inde på grunden, hvis adgangsvejen er i orden. Læs mere om adgangsvejen
på www.gentofte.dk/affaldgenbrug.
Håndtag udad
Beholderen til restaffald og de todelte beholdere har dobbeltlåg, således at beholderne
naturligt placeres med håndtagene udad. Haveaffaldsbeholderne skal også have håndtagene udad, så renovationsarbejderen nemt
kan få fat i dem, når de skal tømmes.
RESTAFFALD
Restaffald (dagrenovation) afhentes ugentligt
en fast ugedag mellem kl. 07.00 og 18.00.
PAPIR/GLAS OG PLAST/METAL
De todelte beholdere tømmes hver 4. uge en
fast ugedag mellem kl. 07.00 og 18.00.
HAVEAFFALD
Haveaffald afhentes en fast ugedag hver 2.
uge hele året. Haveaffald skal stilles på fortov
uden for skel, tidligst dagen før indsamlingen
og senest kl. 07.00 på indsamlingsdagen.
Haveaffald indsamles i
• en beholder med hjul (min. 140 l, max.
240 l), der kan tømmes mekanisk.
• éngangssække af papir beregnet til
haveaffald (max. 100 liter/15 kg).
• grenbundter (længde max. 1 meter,
diameter max. 35 cm).

Usorteret affald medtages ikke.
Sådan indsamles storskrald
• Småt brændbart sorteres i separate gennemsigtige plastsække.
• Jern og metal max. 3 m. Maskiner, tanke
(med tankattest) og cykler skal mærkes
med ’Storskrald, navn og adresse’. Tøm
maskiner, tanke og radiatorer for væske.
• Stort brændbart, over 1 m og under 3 m og
højst 1,5 m bredt, skilles ad mest muligt,
glas fjernes, søm og skruer bukkes ind.
• Pap klappes sammen, bundtes og krydsbindes med snor.
Nej tak til porcelæn, keramik, imprægneret
træ, PVC samt ting lavet af glas, såsom vinduer, billedrammer, drikkeglas og spejle.
MILJØBOKS
Miljøboksen til farligt affald, småt elektronik
samt keramik og potteskår afhentes hver 3.
måned. Miljøboksen skal tilmeldes, hver gang
du ønsker den afhentet. Boksen skal sættes
på jorden ved siden af de andre affaldsbeholdere inde på grunden senest kl. 07.00 på
afhentningsdagen. Må ikke sættes på fortov.
Læs om miljøboksen på:
www.gentofte.dk/miljøboks. Du kan også tilmelde dig sms-ordningen og få besked om
afhentning af miljøboksen på www.gentofte.
dk/beskedomaffald.
HJEMMEKOMPOSTERING
Husstande, der gerne vil kompostere det
grønne køkkenaffald, haveaffald eller affald
fra høns/kaniner, kan få stillet en kompostbeholder til rådighed. Se hvordan på hjemmesiden.

Se alle vores selvbetjeningsløsninger på www.gentofte.dk/affaldgenbrug eller kontakt os – se
bagsiden.

Affaldskalender
Print en kalender med
afhentningsdatoer for dine
affaldsordninger på
www.gentofte.dk/
affaldskalender

Få besked om affald
Få sms eller mail inden
afhentning af affald.
Tilmeld dig på
www.gentofte.dk/
beskedomaffald

AffaldsABC
Få svar på, hvordan et
bestemt stykke affald
skal sorteres på
www.gentofte.dk/
affaldsabc

Miljøboks
Miljøboksen afhentes
hver 3. måned. Miljø-

boksen skal tilmeldes
hver gang du ønsker den
afhentet!
Affald og Genbrug
39 98 81 00
renovation@gentofte.dk
www.gentofte.dk

Læs om miljøboksen på
www.gentofte.dk/
miljøboks

