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Trädgårdsavfall 
Har du en trädgård så har du också trädgårdsavfall. Det 
kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, kvistar, grenar, 
och döda växter. Det här informationsbladet handlar 
om hur du ska hantera ditt trädgårdsavfall.
 
 
Lämna på återvinningscentral 
Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på 
SRV:s återvinningscentraler som finns 
i Flemingsberg och i Skogås. 
 
Vad händer efter det?  
Ris och grenar krossas och skickas till 
energiutvinning. Gräs och löv läggs i 
stora högar på SRV:s anläggning där en 
komposteringsprocess sätter igång.  
 
Komposten/jorden används sedan vid 
växtetablering på SRV:s deponier. Det 
betyder att de använder jorden i arbetet 
med att återställa landskapet deras 
deponier tagit i anspråk och främja 
återkomsten av flora och fauna. 
 
Kompostera 
Naturen kan själv omvandla 
multnande trädgårdsrester till jord 
och näring. I komposten finns 
miljontals mikroorganismer, maskar 
och smådjur som bryter ned det 
organiska avfallet. Genom att 
kompostera ägnar du dig alltså åt 
aktiv miljövård.  
 
Löv är också vinterskydd för 
ömtåliga växter, så en del av dem 
kan ligga kvar till våren. 
 
 
 
 

 
 
Trädgårdskompost  
En trädgårdskompost är enkel att 
göra själv. Den enklaste varianten är 
helt enkelt att lägga trädgårdsavfallet 
direkt på marken i en separat hög. 
Nedbrytningen fungerar bra men blir 
långsam. Om du däremot har en 
behållare går nedbrytningen 
snabbare. 
 
Tänk på att kompostbehållaren måste 
placeras och skötas så att du inte stör 
dina grannar. Du som bara vill 
kompostera trädgårdsavfall behöver 
inte göra någon anmälan. Om du 
även vill kompostera matavfall måste 
du anmäla det till 
miljötillsynsavdelningen. 
 
Ytkompostering 
Ytkompostering är ett bra 
komplement till trädgårdskomposten. 
Det mest naturliga sättet att få 
tillbaka näringen till marken är att 
låta löv och gräs förmultna direkt på 
gräsmattan. Om gräsmattan klipps 
ofta så kan det korta gräsklippet 
förmultna på plats utan att kväva 
gräsmattan. Efter ett par dygn har 
maskar och andra markdjur brutit ner 
en del av materialet och resten börjar 
förmultna.  
 
 
 



Eldningsvecka 
Du får elda i din trädgård två veckor 
om året, vecka 16 och 42. Helgen 
innan eldningsveckan ingår också. Du 
får bara elda grenar, kvistar och annat 
torrt trädgårdsavfall. 

 
Exempel på vad du inte får elda: 

• Gräs 
• Löv 
• Hushållsavfall 
• Plast 
• Målat eller tryckimpregnerat 

virke 
• Spånskivor 

Innan du börjar elda ska du se till att 
det inte kommer att störa dina 
grannar eller miljön. Tänk på det här: 

• Kontrollera vindriktningen innan 
du eldar 

• Du eldar alltid på egen risk 
• Elda i mindre omfattning och 

släck elden innan det blir mörkt. 
• Du får inte elda under 

eldningsveckan om det är 
eldningsförbud. På Södertörns 
brandförsvarsförbunds hemsida 
www.sbff.se finns det 
information om när det är 
eldningsförbud. 

 
 
 

Nedskräpning är förbjudet 
Det kan vara bekvämt att slänga 
trädgårdsavfall på mark som ligger 
nära bostaden, men det är inte tillåtet 
att använda annans mark som 
avstjälpningsplats. Nedskräpning är ett 
brott enligt lagen och kan polisanmälas, 
miljöbalken 29 kap 7 §. 
 
Risker med att dumpa 
trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall som dumpas kan 
innebära att: 
 
• Området blir otillgängligt och fult. 

Den naturliga växtligheten kvävs 
och brännässlor och annat ogräs tar 
över. 

• Det blir dålig lukt. Avfall och 
rester från köksväxtland drar till 
sig råttor och andra skadedjur. 
Fallfrukt drar till sig getingar och 
andra insekter. 

• Trädgårdsavfallet blir ett 
miljöproblem om det finns ett 
vattendrag i närheten. I avfallet 
finns mycket näring, om det läcker 
ut till vattendraget kan det leda till 
syrebrist och/eller stoppa 
vattenflödet.  

 
  

 

 
För mer information kontakta:  
Miljötillsynsavdelningen tfn vxl 05-535 300 00, E-post miljotillsyn@huddinge.se 
 
Läs mer: 
www.huddinge.se 
www.srvatervinning.se/tradgardsavfall 
www.sbff.se 
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