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Till dig som fastighetsägare 
 

Vi har märkt att det i ert område dumpas trädgårdsavfall utanför tomterna.  

Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om fallfrukt, häckklipp och 

annat trädgårdsavfall, antingen genom att lämna det på någon av kommunens 

återvinningscentraler eller själv kompostera det i trädgården.  
 

Dumpningen påverkar miljön negativt 
Även om andra skulle göra det, så får man inte lov att dumpa trädgårdsavfall 

utanför trädgården. Det klassas som nedskräpning och påverkar miljön negativt. 

Vad kan hända? 

Grönområden där trädgårdsavfall dumpas förändras. Nedbrytning av 

trädgårdsavfall tar lång tid och högarna fylls på fortare än de kan brytas ner. 

Sakta dör den naturliga växtligheten på platsen, och ogräs och invasiva arter får 

en chans att spridas.  

Högarna drar till sig skadedjur och blir ofta platser för dumpning av annat avfall. 

Ser det ut som en dumpningsplats tror andra att det är okej att slänga saker där.  

Kommunen tvingas rensa dumpat avfall 

Varje gång kommunen behöver rensa upp avfall kostar det skattemedel. Pengar 

som skulle kunna komma till mycket bättre användning.  

Var ska jag göra av trädgårdsavfallet? 

 Du kan kompostera det i din trädgård. En kompost ger prima 

näringsrik jord som du kan använda i dina rabatter eller krukor. 

 Du kan lämna avfallet på återvinningscentralerna. Det är gratis att 

lämna upp till tre m3/dag på MERABs återvinningscentraler. På 

baksidan hittar du adresser och öppettider till återvinningscentralerna 

i kommunen. 

 Du kan beställa ett kärl för trädgårdsavfall från MERAB. På baksidan 

av detta brev finns mer information.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta entreprenadledare Matilda Hansén, 

matilda.hansen@eslov.se eller telefon 0413-622 96.  

Med vänliga hälsningar 

Miljö och Samhällsbyggnad 

Eslövs kommun 
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MERAB  
MERAB ägs av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör, och ansvarar för 

driften av sex återvinningscentraler och insamling av hushållsavfall i samtliga tre 

ägarkommuner. Mer information hittar du på www.merab.se. 

 

 

 

Kärl för trädgårdsavfall 

Du kan beställa trädgårdskärl till ditt trädgårdsavfall. Tömning sker varannan 

vecka, 18 gånger under perioden mars till november. 

 240 liter kärl, pris för perioden 1 345 kr 

 370 liter kärl, pris för perioden 1 700 kr 

Återvinningscentral Öppettider  

Eslöv 
Åkerivägen 3 

 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

kl. 8-16 

kl. 13-20 

kl. 8-16 

kl. 8-20 

kl. 8-16 

kl. 8-14 

Löberöd 

Löparegatan 4 
Måndag 

Lördag 

kl. 16-19 

kl. 9-14 

Marieholm  
Bruksgatan 15 

Tisdag 

Lördag 

kl. 16-19 

kl. 9-14 

Stehag 

Rönneholm 
Onsdag 

Lördag 

kl. 16-19 

kl. 9-14 


