
Affaldsgebyrer 2021 - Erhverv BILAG 4

Genbrugsplads Uden moms Med moms

Aflevering af ikke-farligt affald pr. besøg 166,00 kr.       207,50 kr.       

Aflevering af af farligt affald pr. kg Uden moms Med moms

Batterier og akkumulatorer - kr. - kr.
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker fra renserier) 9,00 kr. 11,25 kr.         
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v. 7,00 kr. 8,75 kr. 
Andet farligt affald fra biler 8,50 kr. 10,63 kr.         
Køle og sprinklervæsker 8,50 kr. 10,63 kr.         
Bremsevæsker 8,50 kr. 10,63 kr.         
Oliefiltre 7,00 kr. 8,75 kr. 
Pesticider/gift 17,50 kr.         21,88 kr.         
Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,00 kr. 1,25 kr. 
Spraydåser og trykbeholdere 15,00 kr.         18,75 kr.         
Syrer 15,00 kr.         18,75 kr.         
Baser 15,00 kr.         18,75 kr.         
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald) 18,00 kr.         22,50 kr.         
Medicinrester 15,00 kr.         18,75 kr.         
Byggeaffald med PCB 15,00 kr.         18,75 kr.         
Andet farligt affald, herunder ukendt affald 35,00 kr.         43,75 kr.         
Tømt emballage 15,00 kr.         18,75 kr.         
Eksplosiver (herunder Airbag og selestrammere) Pris pr. stk. 100,00 kr.       125,00 kr.       

Dagrenovationslignende affald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og 

beholdere/containere) Uden moms Med moms

110 l. sæk restaffald (52 afhentninger/år) 926,80 kr.       1.158,50 kr.    
180 liter (26 tømninger pr. år) 696,31 kr.       870,39 kr.       
240 liter (26 tømninger pr. år) 751,76 kr.       939,70 kr.       
400 liter (52 tømninger pr. år) 1.600,56 kr.    2.000,70 kr.    
660 liter (52 tømninger pr. år) 2.088,28 kr.    2.610,35 kr.    
770 liter (52 tømninger pr. år) 2.467,52 kr.    3.084,40 kr.    
6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 18.185,49 kr.  22.731,86 kr. 

TILVALGSORDNINGER (frivillige):

10 m3 midi (52 tømninger pr. år)   21.574,89 kr.  26.968,62 kr.



Madaffald pr. år Næstved Kommune egne institutioner og virksomheder. (indeholder 

omkostninger til container, behandling og administation) Uden moms Med moms

180 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 680,44 850,56 kr.       
240 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 709,94 887,43 kr.       
400 l. madaffald (52 tømninger pr. år) 1.238,27 1.547,84 kr.    
400 l. madaffald 14. dag (26 tømninger pr. år) 742,24 927,80 kr.       
Køb af ekstra sække til restaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og 

administation) Uden moms Med moms

1 Ekstra sæk 55,08 kr.         68,84 kr.         
5 Ekstra sække 247,84 kr.       309,80 kr.       
10 Ekstra sække 468,14 kr.       585,18 kr.       
100 Ekstra sække 4.406,03 kr.    5.507,54 kr.    
Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for af afhente) 349,94 kr.       437,42 kr.       
Køb af ekstra sække til Madaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og 

administation) Uden moms Med moms

1 Ekstra sæk 52,53 kr.         65,66 kr.         
5 Ekstra sække 236,36 kr.       295,46 kr.       
10 Ekstra sække 446,47 kr.       558,08 kr.       
Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for af afhente) 349,94 kr.       437,42 kr.       

Metal / Glas / Plast og Papir - Næstved Kommune egne institutioner og virksomheder. 

(indeholder omkostninger til container, behandling og administation) Uden moms Med moms

240 liter - 2-kammer beholder til Metal/Glas/Palst -Papir. (Hver 4 uge) 506,83 kr.       633,53 kr.       
660 liter (52 tømninger pr. år) Metal/Glas/Plast 2.556,62 kr.    3.195,78 kr.    
660 liter (26 tømninger pr. år) Metal/Glas/Plast 1.371,24 kr.    1.714,05 kr.    
660 liter (Hver 4 uge) Metal/Glas/Plast 778,55 kr.       973,19 kr.       
400 liter (52 tømninger pr. år) Papir 1.552,56 kr.    1.940,71 kr.    
400 liter (26 tømninger pr. år) Papir 869,21 kr.       1.086,52 kr.    
400 liter (Hver 4 uge) Papir 527,54 kr.       659,42 kr.       
660 liter (52 tømninger pr. år) Papir 1.956,04 kr.    2.445,05 kr.    
660 liter (26 tømninger pr. år) Papir 1.070,95 kr.    1.338,69 kr.    
660 liter (Hver 4 uge) Papir 628,41 kr.       785,51 kr.       



Særgebyr 1) pr. gang (indeholder omkostning til afhentning) Uden moms Med moms

Særgebyr 1) pr. gang (indeholder omkostning til afhentning) 349,94 kr.       437,42 kr.       
1) Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomklostninger, som kommunen påføres p.g.a. særskilt afhentning af
affald uden for rute, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.

Levering - (Gebyr opkræves ved levering/hjemtagelse af ekstra beholder, fritagelse, ombytning 

til større eller mindre materiel, ændring af affaldsløsning samt ved udsætning af materiel til en 

begrænset periode fx sæsonbrug. Der opkræves ikke gebyr ved nybyggeri samt ombytning 

grundet beholder/container itu.) Uden moms Med moms
Leveringsgebyr pr. adresse - op til 10 stk. beholder/container 363,52 kr.       454,39 kr.       




