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Nye grønne muligheder
Affald er ikke bare affald. Det er en ressource, som vi alle har brug for. Hver gang vi
køber en liter mælk i supermarkedet, laver mad derhjemme eller handler på nettet, er vi
med til at påvirke vores natur og miljø ud fra måden, som vi håndterer restproduktet på.
Hvor affaldet ender henne og i hvilken skraldespand, har stor indflydelse på omverden
og vores fremtid. Alt har en sammenhæng, og hvis vi ikke passer på de værdifulde
ressourcer, der er i affaldet, så forsvinder de.
Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer en ny klimaplan, som blandt andet
indebærer at vi alle sammen skal sortere mere affald – og i de samme 10 typer i alle
landets kommuner. At vi sammen kan ta’ skraldet, og sørge for at miljøet og vores
fremtidige generationer får bedre vilkår, er en mulighed som vi ikke kan lade gå til spilde.
Vi er forpligtet til at gå foran når det kommer til udvikling af bedre og grønnere løsninger
uanset om det gælder affald, klima, byggeri eller transport. Derfor er Byrådet også enige
om, at den nye affaldsordning skal indføres inden for den fremsatte tidsfrist, som er 1.
juli 2021. Vi både kan og vil være med i den grønne udvikling, og derfor skal vi også gøre
det nu.
Når man er med til at tage de første skridt og være en del af en ny udvikling, er man også
beredt på at tingene kan ændre sig undervejs. Vi lærer hele tiden af de erfaringer vi får,
og skulle der komme udfordringer på vejen, så håndterer vi også dem. Jeg kan allerede i
dag se, hvor motiveret borgerne i kommunen er i forhold til sortering, og derfor er jeg
også sikker på at vi kommer i mål med den nye affaldsordning. Sammen kan vi gøre en
forskel, og jeg glæder mig til at komme i gang.

Helle Jessen
Formand for Teknisk Udvalg
Næstved Kommune
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Hvert kg tæller
Selvom det måske ikke ser sådan ud, så er dit affald fyldt med værdifulde ressourcer. Mange
materialer kan nemlig bruges igen, og jo mere du sorterer dit affald, jo flere ressourcer sparer vi.
Hvert kg tæller, og selvom ingen kan gøre alt, så kan du bestemt gøre en forskel med dit affald.
Du kan her i sorteringsguiden finde information om affaldets vej fra skraldespand til nye
materialer, og læse mere om, hvordan dit affald kan få nyt liv - blot ved at komme i det rigtige
rum i affaldsbeholderen.

Ny inddeling til dit affald og en ny beholder

For at kunne sortere endnu mere affald, får du en ny beholder og en rød miljøkasse. Din gamle
genbrugsbeholder skal du beholde, men den får nye piktogrammer så affaldstyperne passer til
den kommende ordning. Der kommer også piktogrammer indvendigt i beholderens låg.
At indføre en ny affaldsordning er en stor opgave. Vi skal bl.a. levere næsten 25.000 nye
genbrugsbeholdere og miljøkasser fordelt over hele kommunen. Derfor er vi allerede nu gået i
gang med opgaven. På næste side kan du læse mere om, hvornår den nye beholder må tages i
brug samt hvad du skal gøre indtil den nye ordning starter.
Din nye genbrugsbeholder er lidt anderledes end de andre beholdere på din adresse. Låget er
nemlig et såkaldt flip-låg, som blandt andet er med til at forbedre skraldemændenes arbejde.
Flip-låget kan til forskel fra de gamle låg selv åbne når beholderen bliver tømt på skraldebilen.
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Hvornår må den nye genbrugsbeholder tages i brug?

Selvom det er både nyt og spændende med den nye affaldsordning, så må du desværre vente lidt endnu
med at gå i gang. Affaldsordningen starter nemlig først den 1. juli 2021, og indtil da skal du
fortsætte med din nuværende ordning.
Det betyder at du skal bruge din gamle genbrugsbeholder - også selvom den har fået nye piktogrammer.
Dit glas, metal og hård plast skal fortsat i det ene rum, og papir og småt pap skal i det andet. Når
ordningen træder i kraft, skal du benytte både den gamle og nye genbrugsbeholder til den nye sortering.
Din nuværende ordning med mad- og restaffald fortsætter som i dag, men fra 1. juli 2021 skal dit
genbrugsaffald sorteres som følgende:
Genbrugsbeholder 1:
Plast/mad- og drikkekartoner skal sammen i det ene rum, og papir/småt pap skal i det andet rum.
OBS: Der er ingen ændring i din ordning med
papir/småt pap.

Genbrugsbeholder 2:
Metal skal i det ene rum, og glas skal i det andet rum.

Hvor ofte bliver genbrugsbeholderne tømt?

Der er to forskellige perioder for tømning af genbrugsbeholderne. Den første genbrugsbeholder med
plast/mad- og drikkekartoner samt papir, vil blive tømt hver 14. dag mens den anden genbrugsbeholder
med metal og glas, vil blive tømt hver 8. uge. Du kan se alle dine nye tømningsdage fra 1. juli 2021 på
www.naestved-affald.dk under 'Min side'.
Hvis du har brug for ekstra plads til dit genbrugsaffald, kan du tilkøbe en ekstra genbrugsbeholder enten
med ét eller to rum. Du kan også aflevere dit overskydende affald på genbrugspladsen eller på en af
kommunens offentlige genbrugsøer. Du kan læse mere om mulighederne på www.naestved-affald.dk

Plads til beholderne udenfor

For at skraldemanden kan hente dine beholdere, er der nogle krav til din adgangsvej og pladsen, hvor du
har beholderne stående. Når én genbrugsbeholder bliver til to, kan det måske skabe nogle udfordringer i
din indkørsel eller på den plads som beholderne står på.
Kravene til din adgangsvej og plads er ikke ændret i forbindelse med den nye affaldsordning, men hvis
du er i tvivl om din adgangsvej eller standplads er korrekt, kan du på næste side læse mere reglerne.
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Regler for standplads og adgangsvej
1. Frihøjden skal overalt på adgangsvejen og ved beholderne være minimum 2,2 meter.
2. Området omkring beholderne skal være oplyst i den mørke tid.
3. Beholderne må maksimum stå 20 meter fra skel.
4. Din havelåge eller port skal kunne stå åben af sig selv.
5. Adgangsvejen skal være uden trin. Er den under 5 meter falder eller stiger den højst med 14,3 cm pr.
meter. Er den over 5 meter falder eller stiger med højest 10 cm pr. meter.
6. Adgangsvejen skal være så bred, at skraldemanden uden problemer kan køre med beholderen.
7. Adgangsvejen må ikke være spærret af bil, barnevogn eller cykler.
8. Beholderne skal stå med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage beholderne uden at vende dem.
Beholderne skal stå med minimum 10 cm afstand til hinanden.
9. Underlaget på adgangsvejen og standpladsen skal være fast fx fliser, beton eller asfalt der gør, at
skraldemanden kan køre med beholderne uden besvær.
10. Hvis du har hund, skal denne være inde eller i snor, når skraldemanden skal hente dit affald.

Lang indkørsel
Har du en lang indkørsel, kører skraldebilen kun ind til din ejendom, hvis indkørslen er egnet til kørsel
med skraldebiler. Den lange indkørsel skal have en bredde og frihøjde, så skraldebilen kan komme frem
og vende i indkørslen eller på gårdpladsen. Husk også at salte, gruse eller rydde for sne.
Bor du på en koteletgrund?
Der må højest være 5 meter fra beholder til det sted, hvor koteletbenet går over i selve grunden.
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Dine beholdere får adressemærke

Når vi leverer den nye genbrugsbeholder på din adresse, vil din
gamle genbrugsbeholder få nye klistermærker til den nye sortering.
Derudover bliver der monteret et adressemærke på alle tre
beholdere, som er kodet sammen med en chip i beholderen.
Adressemærkerne viser, hvilken adresse beholderne tilhører, og
derfor må du ikke fjerne mærkerne. I forhold til de tidligere hvide
mærker, som blot var midlertidige, så er de nye adressemærker
beregnet til at sidde på beholderne de næste mange år.

Hvor rent skal affaldet være?

Hvor ren skal makreldåsen være? Skal plastikbøtten med smøreost
skylles helt ren? Og hvor meget syltetøj må der være tilbage i glasset
inden du smider det i skraldespanden?
Plast, metal, glas samt mad- og drikkekartoner skal tømmes så godt du kan,
men du behøver ikke bruge vand for at rengøre det.
Hvis du har madrester i halvfyldte flasker, kartoner og bøtter skal de skrabes rene og være drypfrie. Brug kun
vand, når du synes, det er nødvendigt. Du kan fx genbruge dit opvaskevand eller vandet fra de kogte kartofler.
Særligt mad- og drikkekartoner som yoghurt eller mælk, er en god idé at vende på hovedet, så rester kan ryge ud
inden du smider kartonerne i genbrugsbeholderen.

Hvorfor skal vi sortere mere affald?

Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer en ny klimaplan. Som en del af planen, skal alle landets kommuner
sortere i de samme 10 typer affald, så endnu mere affald kan komme videre til genanvendelse. I Næstved
Kommune sorterer vi med den nuværende affaldsordning i 7 typer affald.
Ved at genanvende mere affald, er muligt at udnytte de værdifulde ressourcer og materialer der er i affaldet, og
mindske mængden af affald til forbrænding.
Den nye affaldsordning skal træde i kraft den 1. juli 2021.
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Hvis du bor i etagebolig med fællesløsning
Etageboliger har en fælles løsning til affald i enten containere eller nedgravede containere - de såkaldte
molokker. Disse er placeret et eller flere steder ved bebyggelsen, og beboerne skal bringer deres affald til
fællesløsningerne.
Afhængig af antallet af boligenheder, område og valg af løsning, kan antallet af containere og
nedgravede containere variere.
Containeren med metal, glas og hård plast bliver ændret. Du skal derfor ikke længere blande disse typer
affald. Plast - både hård og blød, skal i stedet blandes sammen med mad- og drikkekartoner, og dit glas
og metal skal indsamles i hver sin container. Papir og småt pap, madaffald og restaffald fortsætter som
hidtil.
Hvis din adresse er tilmeldt storskraldsordningen, har du mulighed for at benytte en miljøkasse til farligt
affald. Det samme gælder for ødelagte tekstiler, som også kan afleveres gennem storskrald. Er din
adresse ikke tilmeldt storskraldsordningen, vil der i samarbejde med boligselskabet blive etableret en
anden ordning til indsamling af farligt affald. Du vil få mere information om dette når ordningen er på
plads.
OBS: Der kan være en overlapning mellem din nuværende affaldsordning og den nye ordning. Du skal
derfor vente med at sortere på den nye måde indtil containerne eller de nedgravede løsninger ved din
adresse har fået nye piktogrammer.
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Hvis du bor i rækkehusområde med fællesløsning

Der kan være stor forskel på, hvilken affaldsløsning et rækkehusområde har. Mens nogle ejendomme har
en fællesløsning ligesom etageboliger, så har andre ejendomme fælles indsamling af genbrug (glas,
metal, hård plast, papir og småt pap) mens mad- og restaffald indsamles ved hver ejendom i en beholder
med 2 rum.
Hvis du har en beholder til mad- og restaffald, fortsætter denne ordning uændret. Det samme gælder for
indsamling af mad- og restaffald i containere. De eneste typer affald, der ændres i den nye ordning er
genbrugsaffald. Containeren med metal, glas og hård plast bliver ændret. Du skal derfor ikke længere
skal blande disse typer affald. Plast - både hård og blød, skal i stedet blandes sammen med mad- og
drikkekartoner, og dit glas og metal skal indsamles i hver sin container. Papir og småt pap, madaffald og
restaffald fortsætter som hidtil.
Hvis din adresse er tilmeldt storskraldsordningen, har du mulighed for at benytte en miljøkasse til farligt
affald. Det samme gælder for ødelagte tekstiler, som også kan afleveres gennem storskrald. Er din
adresse derimod ikke tilmeldt storskraldsordningen, vil der i samarbejde med boligselskabet eller
foreningen for din fællesløsning, blive etableret en anden ordning til indsamling af farligt affald. Du vil få
mere information om dette når ordningen er på plads.
OBS: Der kan være en overlapning mellem din nuværende affaldsordning og den nye ordning. Du skal
derfor vente med at sortere på den nye måde indtil containerne eller de nedgravede løsninger ved din
adresse har fået nye piktogrammer.

Hvis du har sommerhus eller bor i helårsbolig i sommerhusområde
Dit mad- og restaffald vil blive indsamlet på samme måde som i den nuværende ordning. Du skal
samtidig fortsætte med at bringe dit genbrugsaffald til en af sommerhusområdets genbrugsøer.
De nedgravede containere på genbrugsøen, vil blive ombygget så containerne kan rumme de nye
affaldstyper. Du kan læse mere om ombygningen på næste side.
OBS: Der kan være en overlapning mellem din nuværende affaldsordning og den nye ordning. Du skal
derfor vente med at sortere på den nye måde indtil de nedgravede løsninger ved din adresse har fået
nye piktogrammer.
Der vil som en del af den nye affaldsordning blive leveret en rød miljøkasse til din adresse. Miljøkassen
skal bruges til farligt affald, og kan ombyttes til en ny tom kasse gennem storskraldsordning. Du har også
mulighed for at aflevere ødelagte tekstiler til storskrald. Begge typer affald, kan du læse mere om i denne
sorteringsguide.
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Affaldsløsning med nedegravede containere
Vi er i øjeblikket i gang med at ombygge de nedgravede containere - de såkaldte molokker. Ombygningen
foretages på de containere som indeholder genbrugsaffald. Containerne har en stor sæk under jorden, hvor
affaldet indsamles, og disse kan opdeles, så der i stedet for én sæk er to. På den måde skal der ikke graves
flere containere ned.
Det er kun nedgravede containere til genbrugsaffald (glas, metal, hård plast, papir og småt pap), der
ombygges da mad- og restaffald ikke ændres i den nuværende ordning.
Affaldet vil ikke blive blandet, da hver type affald har hvert sit indkast i låget, og derfor forbliver det i den
rigtige sæk under jorden. Når sækken er fuld hentes affaldet af skraldemanden i en kranbil, der tømmer én
type ad gangen.
Du kan herunder se, hvordan de nedgravede containere ser ud efter ombygning.
Affaldet indsamles under jorden. De
nedgravede containere bliver
ombygget, så der i stedet for én sæk
er to. Sækkene er adskilt af et
skillerum, så de bliver siddende og
affaldet ikke blandes sammen.
Sækkene tømmes af en skraldebil med
kran, som løfter sækken op. I bunden
af sækken sidder en lukkemekanisme,
som åbnes, og så ryger affaldet ud i en
container på skraldebilen.
Affaldet transporteres herefter videre
til behandling. Dit glas køres fx til
Næstved Havn.

Det er kun en lille del af de
nedgravede containere, der er
over jorden.
Når containerne er blevet
bygget om, vil der være to låg i
stedet for ét. Et indkast til hver
type affald.
De gamle piktogrammer på
siden forsvinder, og der
kommer i stedet nye
klistermærker på kanten og på
låget, hvor du kan se, hvilken
type affald, der skal i hvilket
rum.
Containeren til mad- og
restaffald bliver ikke ombygget.
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Indretning i køkkenet
Vil du gerne sortere mere affald, men det kniber med pladsen under køkkenvasken? Så får du her
inspiration til, hvordan du kan indrette med smarte løsninger i dit køkken, din gang eller bryggers.

Vi må ikke stille krav til,
hvordan din indretning
skal se ud indenfor.
Dog kan vi inspirere lidt,
så du måske kan få
nogle gode idéer til
sorteringsløsninger.
Billederne er lånt fra
Sønderborg Forsyning,
som allerede sorterer i
de nye typer affald.
Hvis du har en smart
løsning derhjemme
som du gerne vil dele,
så send os en mail med
billede til
affald@naestved.dk
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Sådan
sorterer
du dit
affald

MADAFFALD
SORTERINGSGUIDE

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Tilberedt og ikke-tilberedt mad
Kartoffel- og gulerodsskræller
Grøntsager og frugt
Knogler og ben fra kød
Fjerkræ og fisk
Skaller fra æg og nødder
Afskårne blomster og blomsterløg
Brugt køkkenrulle
Kaffefiltre og teposer

Haveaffald
Bleer
Kattegrus
Emballage fra madvarer - selvom der er
madrester i

OBS: Madaffald skal sorteres på samme måde som hidtil.
TIPS TIL SORTERING
Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage som fx blød plast skal i beholderen til
plastaffald, mens glasemballage skal i beholderen til glas.
Haveaffald skal på genbrugspladsen eller afleveres med haveaffaldsordningen, som er en tilvalgsordning.

SLÅ KNUDE PÅ POSEN
Madaffald skal i plastikposer. Sørg for ikke at overfylde posen - og slå en knude på den.
Smid posen ud forsigtigt, så undgår du at væsker og rester løber ud.
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RESTAFFALD
SORTERINGSGUIDE

NYHED
NEJ TAK TIL
BLØD PLAST SAMT
MAD- OG
DRIKKEKARTONER
I RESTAFFALD

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Pizzabakker
Emballage med madrester
Fedtet og snavset papir og pap
Bleer
Støvsugerposer
Kattegrus og hundeposer
Vatpinde
Gavepapir
Dyrestrøelse fra fx kaniner og marsvin
Aske og grillkul (skal være afkølet og i lukkede
poser

Madaffald
Genanvendelige materialer som fx glas,
metal, plast, pap eller papir
Farligt affald
Elektronik og batterier
NYHED: Mad- og drikkekartoner
NYHED: Blød plast som fx indkøbsposer,
plastfolie m.m.

TIPS TIL SORTERING
Husk at pakke dit restaffald i poser og bind knude på posen.
Nyhed: Blød og hård plast skal i beholderen til plastaffald. Kartoner fra fx mælk og juice skal i beholderen til
mad- og drikkekartoner.

GIV DINE MAD- OG DRIKKEKARTONER NYT LIV
Som en del af den nye affaldsordning, skal dine mad- og drikkekartoner ikke længere i
beholderen til restaffald. De skal i stedet sorteres fra, så de kan blive genanvendt til nye
plast- og papirprodukter.
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PAPIR OG SMÅT PAP
SORTERINGSGUIDE

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Aviser
Ugeblade/magasiner
Breve
Kontorpapir
Kuverter
Reklamer
Emballagepap (fx æsken fra tandpasta)
Bølgepap
Æsker (pap og karton)

Mælke- og juicekartoner
Pizzabakker
Plastindpakning fra reklamer og magasiner
Stort pap (større end et A4-papir)
Bøger

OBS: Papir og småt pap skal sorteres på samme måde som hidtil.
TIPS TIL SORTERING
Sorteret pap og papir skal være rent og tørt - og ikke i poser.
Hvis dit pap er større end et A4-papir, anbefaler vi at du benytter storskraldsordningen eller
genbrugspladsen.
Mælke- og juicekartoner skal i beholderen til mad- og drikkekartoner.
Pizzabakker skal i restaffald, da de ikke er rent pap pga. madrester, olie og fedt.
Blød plast skal i beholderen til plast.

VIDSTE DU AT 1 KG AVISER KAN BLIVE TIL 32 ÆGGEBAKKER?
Papir og pap kan genanvendes til nye produkter. Pap kan fx blive til ny emballage, mens
gamle aviser kan blive til nyt papir.
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GLAS
SORTERINGSGUIDE

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Glasflasker
Vinflasker
Emballageglas
Konservesglas
Syltetøjsglas
Drikkeglas

Keramik
Porcelæn
Spejle
Vinduesglas
Stentøj (fx ildfaste fade)

TIPS TIL SORTERING
Sorteret glas skal ikke i poser. Glasset skal være tømt og skrabet for madrester. Husk at tage låget af, da det
skal i beholderen til metal.
Keramik og porcelæn må ikke komme i beholderen til glas, da de forurener glasset og kan ødelægge hele det
indsamlede læs i skraldebilen. Disse typer affald skal i stedet afleveres til storskrald eller på
genbrugspladsen.

BRUGTE SYLTETØJSGLAS SPARER ENERGI
Glas laves af meget fint sand. Det kræver 7 gange så meget energi at smelte sand om til
glas, som det gør at genbruge glas.
Der går samtidig kun ganske lidt glas til spilde, når det genanvendes til nye glas, og derfor
kan dine brugte flasker og konservesglas bruges igen og igen.
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LOKAL
GENANVENDELSE
Når du afleverer dine tomme glasflasker og brugte syltetøjsglas i beholderen til glas, bliver
glasset genanvendt lokalt. Glasset køres nemlig til sortering hos virksomheden Reiling
Glasrecycling, der ligger på Næstved Havn.
Når glasset er sorteret, fragtes glasset til glasværket i Fensmark, hvor Ardagh Glass Holmegaard
omsmelter og genanvender det til nye glas og flasker.
Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange glas kan genanvendes. Hvis glasset kommer i
den rigtige beholder, kan det genanvendes igen og igen. Du kan herunder se glassets rejse fra
affald til nyt glas. Rejsen starter, når du smider glasset i din beholder derhjemme.

Glasset smides i
genbrugsbeholderen

Det nye glas er
klar til brug igen

Skraldemanden henter
glasset, og kører det til
behandling

Ardagh Glass Holmegaard
omsmelter glasset til nye
syltetøjsglas og flasker

Reiling Glasrecycling
sorterer glasset

Det sorterede glas fragtes
til glasværket i Fensmark
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METAL
SORTERINGSGUIDE

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Konservesdåser
Øl- og sodavandsdåser
Foliebakker
Metallåg
Kapsler
Fyrfadslysholdere
Pander og gryder

Spraydåser
Trykflasker (fx gaspatroner til grill og gasbrændere)

TIPS TIL SORTERING
Sorteret metal skal ikke i poser. Metaldåser og andet metal som har indeholdt mad, skal være tomme og
skrabet for madrester inden de kommer i genbrugsbeholderen.
Stort metal, som ikke kan være i beholderen, skal til storskrald eller på genbrugspladsen.
Spraydåser skal i miljøkassen eller på genbrugspladsen som farligt affald.
Trykflasker skal til farligt affald på genbrugspladsen, da disse ikke må afleveres i miljøkassen.

VIDSTE DU AT...
Dit metal kan smeltes om og bruges igen og igen? Dine brugte leverpostejsbakker kan fx
blive til en ny cykel.
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PLAST
NYHED: BLØD OG HÅRD PLAST
SORTERINGSGUIDE

NY SORTERING
AF BLØD PLAST
SAMT
MAD- OG
DRIKKEKARTONER
JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Emballage (fx bakker fra kød, pålæg og frugt)
Låg
Dunke
Beholdere (fx vaskemiddel og sæbe)
Plastflasker
Bøtter (fx fra skyr, yoghurt eller smøreost)
NYHED: Blød plast (fx folie fra grøntsager,
indkøbsposer, bobleplast, klare og farvede
sække)

Flamingo og PVC (fx gummistøvler, regntøj,
og badedyr)
Byggeaffald (fx diverse rør)
Poser fra dyrefoder med metalforing
Farligt affald

TIPS TIL SORTERING
Dit plast skal være skrabet for madaffald inden det kommer i din affaldsbeholder.
Husk at tage låget af plastbeholdere, dunke og bøtter, så de ikke eksploderer når skraldemanden tømmer
affaldet.
For at få bedre plads i din beholder, kan du samle dit plastaffald i en pose og trykke luften ud inden det
kommer i din beholder.
Man kan ikke genbruge plastemballage mærket med faresymboler. Aflever altid dette affald som farligt
affald i den røde miljøkasse - uanset om emballagen er tom eller ej.
PVC og byggeaffald skal på genbrugspladsen. Poser fra dyrefoder skal til restaffald.
Flamingo skal til storskrald eller på genbrugspladsen.

NY SORTERING:
INGEN FORSKELSBEHANDLING - JA TAK TIL BÅDE BLØD OG HÅRD PLAST
Har du svært ved at kende forskel på blød og hård plast? Frygt ej - det skal nemlig ikke
længere sorteres hver for sig. Med den nye affaldsordning skal alt dit plastaffald i samme
beholder.
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MAD- OG
DRIKKEKARTONER
SORTERINGSGUIDE

NY SORTERING
AF BLØD PLAST
SAMT
MAD- OG
DRIKKEKARTONER

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Mælkekartoner
Juicekartoner
Kartoner fra yoghurt
Kartoner fra kakaomælk
To-Go krus (fx fra kaffe)
Kartoner fra flåede tomater
Kartoner fra madlavningsfløde og andre
mælkeprodukter
Sodavandsbæger (fx fra fastfood og take-away)
Kartoner fra saucer (fx fra mornay- og
bechamelsauce

Pizzabakker
Papemballage
Plastiklåg
Emballage af hård plast
Emballage af blød plast
Sugerør

TIPS TIL SORTERING
Mad- og drikkekartoner skal lægges løst i beholderen. Kartonerne skal være skrabet for madaffald inden de
kommer i din affaldsbeholder.
Husk at adskille plastiklåg og sugerør fra mad- og drikkekartonerne inden de kommer i beholderen sammen
med plastaffaldet.
Pap kan komme i beholderen med papir og småt pap, hvis det er mindre end et A4-papir. Stort pap skal til
storskrald eller på genbrugspladsen.

VIDSTE DU AT...
Dine brugte mælkekartoner kan blive til nye materialer. Når mad- og drikkekartoner sendes
til genanvendelse, bliver kartonerne vasket, og den indvendige og udvendige plastfolie
bliver adskilt fra papirfibrene.
Kartonerne består nemlig af plast, folie og papir, hvor både papirfibre og plasten kan
genanvendes. Papirfibrene kan bruges til bl.a. nye papirprodukter
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FÅ BEDRE PLADS I SKRALDESPANDEN

Mad- og drikkekartoner er én af de nye typer affald, der skal sorteres. Hvis kartonerne ikke foldes sammen, fylder de
meget i beholderen, og der vil ikke gå længe før det kniber med plads.
Fold dine mad- og drikkekartoner sammen, og få bedre plads i beholderen. Følg de seks nemme trin, og gør plads til
endnu mere affald der kan genanvendes. Mad- og drikkekartoner skal lægges løst i beholderen, og være skrabet for
madrester og drypfrie.

1

3
2
5
4

6
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Storskrald
Vidste du, at du kan bestille afhentning af storskrald hver 14. dag?
Du kan bl.a. andet aflevere møbler, hårde hvidevarer, stort pap, flamingo m.m.
Du skal blot bestille afhentning på www.naestved-affald.dk, og så kommer
skraldemanden forbi din adresse på en fastlagt dag.

Hvert kg tæller - også dit storskrald
Vi forsøger at genanvende så meget affald som muligt - også fra dit storskrald.
Det er bl.a. derfor at du ikke kan aflevere småt brændbart eller sække med
blandet affald.
Meget af det affald, som sættes ud til storskrald kan sagtens få et “nyt liv”. Vi
giver tingene en chance til, så de kan finde et nyt hjem, hvis storskraldet er i
sådan en stand at det kan komme videre.

Ikke alt stort affald er storskrald
Selvom du kan aflevere mange ting til storskrald, så omfatter ordningen ikke alt.
Dette skyldes blandt andet, at fx træ ikke blot er træ. Det kan både være
behandlet med maling, imprægneret eller indendørs træ, der skal håndteres
forskelligt efter indsamling.
Når affald skal kunne genanvendes, er det vigtigt at affaldet kommer det rigtige
sted hen. Du kan derfor opleve, at der er nogle affaldstyper der ikke afhentes til
storskrald, men som i stedet skal på genbrugspladsen.

STORSKRALD
AFHENTES EFTER BESTILLING
SORTERINGSGUIDE

I tvivl om
sorteringen?
Besøg vores
Affalds-ABC på
www.naestved-affald.dk

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Stort pap (slået sammen, bundtet og
håndterbart)
Tæpper (skal skæres op og maks.
være 1x1 meter)
Hårde hvidevarer
Elektronik
Jern og metal
Plast
Møbler
Keramik og porcelæn
Tekstiler
Flamingo
Paller

Farligt affald
Byggeaffald
Sanitet
Dæk og andre bildele
Flasker og glas
Småt og stort brændbart (fx sække med
blandet affald, ringbind, videobånd,
parasoller m.m.)
Erhvervsaffald
Klaver
Brændeovn
Træ
Big bags

NYHED: Du kan aflevere 12 enheder til storskrald pr. gang. En enhed svarer til fx ét møbel, én sæk eller ét
bundt pap.
TIPS TIL SORTERING
Storskraldet skal sættes frem til skel inden kl. 7 på afhentningsdagen, være sorteret i de forskellige typer
affald, og stå tydeligt adskilt.
Husk at bestille afhentning af storskrald senest tre hverdage før på www.naestved-affald.dk

DU KAN FÅ HENTET STORSKRALD HVER 14. DAG
Er køleskabet gået i stykker eller trænger sofaen til en udskiftning? Bestil afhentning af
storskrald på www.naestved-affald.dk under 'Min side', og slip for selv at køre affaldet på
genbrugspladsen. Skraldemanden kommer forbi din adresse, og henter det.
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STORT PAP
I STORSKRALDSORDNINGEN
SORTERINGSGUIDE

Bestil afhentning
af pap hver 14. dag

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Stort pap (større end et A4-papir)
Æsker
Emballagepap (fx fra nethandel)
Bølgepap
Skotøjsæsker

Besøg 'Min side' på
www.naestved-affald.dk

Plastemballage
Flamingo
Papir

Mangler du plads til dit pap i papirbeholderen? Så anbefaler vi, at du benytter storskraldsordningen. Her
kan du nemlig få hentet pap hjemme på din adresse hver 14. dag.
TIPS TIL SORTERING
Når du afleverer dit pap til storskrald skal det være slået sammen, bundtet og håndterbart for
skraldemanden. Dette skyldes både transport af det indsamlede pap, men også håndteringen
efterfølgende.
Du kan bundte dit pap med fx snor eller tape. Der må ikke bruges elledninger eller kabler.
Med mange stop undervejs på ruten, kan pap som ikke er bundtet fylde meget. Dette kan føre til forgæves
kørsel, da skraldemanden er nødsaget til at tømme bilen for affald før han har plads til flere afhentninger.
Husk at bestille afhentning af storskrald senest tre hverdage før på www.naestved-affald.dk

HVAD ER STORT PAP?
For at undgå at dit pap sætter sig fast i papirbeholderen, anbefaler vi at pap større end et
A4-papir afleveres til storskraldsordningen eller på genbrugspladsen.
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FARLIGT AFFALD
SKAL AFLEVERES I MILJØKASSEN
SORTERINGSGUIDE

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Husholdningsbatterier
Blæk- og printerpatroner
Elpærer
Gift til skadedyr
Kemikalierester
Lightere
Malingsrester
Olie
Plantegift
Spraydåser
Neglelak og neglelakfjerner
Småt elektronikaffald (fx cykellygter, eltandbørster
og mobiltelefoner)

Fyrværkeri og krudt
Kanyler, medicinrester og -emballage (skal afleveres
på apoteket)
Våben, knive og skarpe genstande
Patroner og ammunition
Større batterier (fx bilbatterier og akkumulatorer)
Trykflasker (fx gaspatroner til grill og gasbrændere)
Radioaktivt affald
Keramik og glasskår
Selvantændelige klude

TIPS TIL SORTERING
Stort elektronik skal til storskrald eller på genbrugspladsen.
Bilbatterier og skarpe genstande må ikke komme i miljøkassen. De skal i stedet på genbrugspladsen.
Farligt affald som ikke må komme i miljøkassen eller som er for stort til miljøkassen skal på
genbrugspladsen.
Batterier og elpærer skal i hver sin klare pose på maks. 4 liter. Husk at binde knude på.
De to typer affald må ikke blandes med hinanden eller andet farligt affald.

FARLIGT AFFALD SKAL I DIN MILJØKASSE
Som noget nyt kan du aflevere farligt affald derhjemme. Affaldet skal afleveres i den
udleverede miljøkasse, som du har mulighed for at få hentet hver 14. dage med bestilling.
Der gælder særlige regler for aflevering af farligt affald, da det som navnet antyder ikke er
ufarligt og kan skabe problemer, hvis det fx kommer i kontakt med andet affald.
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DIN MILJØKASSE
Miljøkassen
skal stå ud
til skel på
afhentningsdagen

Farligt affald skal afleveres i den røde miljøkasse.
På låget af miljøkassen sidder en mærkat, som du skal udfylde
med din adresse. Hvis adressen ikke er udfyldt tager
skraldemanden ikke kassen med.
Afhentning af miljøkasse
Du har mulighed for at få hentet miljøkassen hver 14. dag.
For at få afhentet kassen skal du lave en bestilling på
www.naestved-affald.dk under 'Min side'.
1. Indtast din adresse
2. Vælg "Bestil afhentning af storskrald og farligt affald"
3. Klik på den næste mulige dato
4. Find punktet "Ombyt miljøkasse" i menuen med
affaldskategorier
5. Accepter betingelserne for afhentning nederst på siden
6. Udfyld bestillingen med dine personlige oplysninger

Miljøkassen skal sættes frem til skel inden kl. 7 på afhentningsdagen. Sæt miljøkassen frem tidligst aftenen før du har
bestilt afhentning. Du har ansvaret for miljøkassen og dens indhold indtil afhentning.
Miljøkassen må maks. veje 4 kg - inklusiv kasse. Låget på kassen skal være lukket.
Hvis du har farligt affald som er større end miljøkassen eller som vejer mere end 4 kg, skal dette på genbrugspladsen.
Du kan læse mere om reglerne for miljøkassen i den udleverede røde folder eller på www.naestved-affald.dk.
Tak fordi du passer vores kollegaer
Når miljøkasserne er blevet indsamlet, sendes de videre til håndtering og behandling. Her sorteres det farlige affald i
hånden, så det kan håndteres korrekt ud fra, hvilken type affald det er. Noget af det farlige affald brændes i ovne, hvor
man kan opnå meget høje temperaturer, der uskadeliggør giftstofferne i affaldet. Andet affald udsættes for en kemisk
behandling, så det kan genanvendes i en eller anden form til andre produkter.
For at passe bedst muligt på vores kollegaer som modtager dit farlige affald, så husk at:
Skru låget fast på flasker, dunke og bøtter, og stil dem op i miljøkassen.
Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Brug original emballage. Hvis du ikke har den originale emballage, så
sæt en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er.
Læg batterier og elpærer i klare poser på maks. 4 liter. Batterier for sig selv, elpærer for sig selv. Husk at binde
knude på poserne.
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TEKSTILER
TIL STORSKRALD
Selvom der allerede i dag er mulighed for at aflevere tekstiler til
storskrald, så viser undersøgelser at hver husstand årligt smider
12-15 kg tekstiler i beholderen med restaffald eller på
genbrugspladsen til småt brændbart.
De store mængder tekstiler vil vi forsøge at få op af beholderen,
så endnu flere tekstiler kan blive genanvendt. Tekstiler kan
nemlig genanvendes på flere måder end blot direkte genbrug.
Du kender måske tekstiler til direkte genbrug fra de
containere som velgørenhedsorganisationer indsamler tøj
i. Her bliver tøj, der kan genbruges, brugt igen i den
form som det er afleveret i. Fx bruges bukser igen som
bukser blot med en ny ejer.
Men tekstiler kan faktisk bruges til meget mere. Dine plettede
eller hullede bluser kan fx blive til isolering i vægge, materiale til
nye tekstiler eller fyld til f.eks. støjdæmpning i vaskemaskiner og
biler.

Ja tak til slidt og ødelagt tøj
Som noget nyt får du udleveret en særlig sæk, som kan bruges
til tekstiler som ikke skal til direkte genbrug. Det kan fx være:
Ødelagt tøj
Genbrugeligt tøj, som man ikke vil sælge eller donere
Hullede sokker og undertøj
Sengetøj og linned med pletter og huller
Ødelagte sko, tasker og bælter
Ødelagte tøjdyr
Slidte håndklæder
Plettede og slidte gardiner og duge
Garnrester
Afskær

For at få afhentet tekstiler, skal du blot bestille storskrald og sætte sækken ud til afhentning - husk at lukke
sækken. Når skraldemanden henter sækken, lægger han samtidig en ny sæk som du igen kan fylde med fx
slidte og ødelagte tekstiler. Du bestiller afhentning af storskrald og tekstiler på
www.naestved-affald.dk under 'Min side'.
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HAVEAFFALD
TILVALGSORDNING
SORTERINGSGUIDE

JA TAK TIL

NEJ TAK TIL

Blade
Grene
Græs
Planter

Trærødder og stød
Jord med græs
Græstørv
Havejord
Nedfaldsfrugt
Gadeopfej

TIPS TIL SORTERING
Du kan aflevere 6 enheder per gang. 1 enhed svarer til 1 bundt, 1 sæk eller ca. 100 liter i
beholder/container. Bundter må højst være 1 meter lange. Grene må højst være 10 cm tykke.
Du skal bundte haveaffaldet, lægge det i papirsække eller komme det i en beholder/container.
Kontakt Team Affald, hvis du ønsker at benytte en beholder eller container til haveaffald.
Papirsækkene med ikke være mærket med ordet ‘Restaffald’ eller ‘Dagrenovation’, men skal være
papirsække beregnet til haveaffald.
Haveaffaldet bliver hentet én gang om måneden fra og med april til og med november.

FÅ HENTET HAVEAFFALD PÅ DIN ADRESSE
Du kan tilmelde dig haveaffaldsordningen på www.naestved-affald.dk under 'Min side' eller
ved at kontakte Næstved Kommune på tlf. 5588 5588.
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AFFALDS-ABC
DIN HJÆLP TIL SORTERING
Det skal være nemt at sortere, men nogen gange kan man komme i tvivl om, hvilken beholder
affaldet skal i. Hvor skal jeg f.eks. aflevere min pizzabakke? Og må det gamle klaver stilles ud
til storskrald?
På www.naestved-affald.dk kan du finde vores Affalds-ABC med hundredvis af søgeord. Her
taster du blot et ord ind, og så får du besked om, hvor affaldet skal afleveres.
Vi udbygger løbende vores ABC med nye søgeord, så derfor må du gerne give os besked, hvis
der er affaldstyper eller ord som du ikke kan finde.
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SPØRGSMÅL OG SVAR
Hvordan kontakter jeg Team Affald med spørgsmål?
Du har mulighed for at anvende vores selvbetjeningsløsning på www.naestved-affald.dk under
'Min side'.
Skulle der være et problem, som du ikke kan finde hjælp til, er du velkommen til at kontakte os på
e-mail affald@naestved.dk, på Facebook under 'Sammen ta'r vi skraldet' eller på
telefon 5588 5588

Hvor ofte bliver genbrugsbeholderne tømt?

Din genbrugsbeholder med plast/mad- og drikkekartoner samt papir/småt pap bliver tømt hver
14. dag. Genbrugsbeholderen med metal og glas bliver tømt hver 8. uge.

Hvordan fungerer opstarten med de første tømninger?
Den nye affaldsordning træder først i kraft den 1. juli 2021. Du skal derfor fortsætte med din
gamle sortering indtil da - også selvom din genbrugsbeholder har fået nye piktogrammer.
Afhængig af opstarten, så kan der muligvis være en ændring første gang beholderne bliver tømt.
Dette skyldes at affald fra den gamle og nye sortering ikke må blandes sammen. Når affaldet skal
behandles og genanvendes, kan dette nemlig have en indflydelse på affaldets videre muligheder.

Hvor finder jeg reglerne for standplads og adgangsvej
Du kan læse om reglerne for pladsen til dine beholderne samt din adgangsvej på side 6 eller på
www.naestved-affald.dk. Her ligger bl.a. en folder, der kan downloades.

Hvad gør jeg, hvis min standplads ikke er i orden til den nye affaldsordning?
Du skal sørge for at den plads, hvor beholderne står placeret ved afhentning overholder kravene i
forhold til standplads og adgangsvej.
Hvis du har brug for at udbygge din standplads så der er mere plads, kan beholderne opbevares
et andet sted indtil tømningsdag. Det er dog vigtigt, at beholderne på tømningsdagen står så
skraldemanden kan hente dem uden at reglerne bliver overtrådt.

Kan jeg modtage en sms med tømningsdagene?
Du kan på www.naestved-affald.dk tilmelde dig vores gratis sms-service, og få besked vedr. dine
tømningsdage. Husk at afmelde dig servicen, hvis du flytter adresse eller skifter nummer.

Grønne poser til madaffald
Der bliver ikke udleveret flere grønne poser til madaffald. Du skal i stedet bruge poser af plast
ligesom dem du bruger til dit restaffald.

Koster det mere når den nye affaldsordning starter?
Nej. Du vil ikke blive opkrævet igen for renovation når den nye ordning træder i kraft. Renovation
betales én gang årligt medmindre du selv laver ændringer i form af fx en ekstra beholder til
restaffald.
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SPØRGSMÅL OG SVAR
AFFALDSTYPER
Hvorfor genanvender vi madaffald?

Madaffald kan blive til biogas og kompost. Det indsamlede madaffald bliver kørt til et
forbehandlingsanlæg, hvor poserne bliver sprættet op og sorteret fra sammen med andet fejlsorteret
affald. Så bliver madaffaldet lavet til en flydende masse, som kaldes pulp. På et biogasanlæg bliver
pulpen omdannet til biogas, som kan bruges til fx varmeprodukter. Når massen er gasset af, er
madaffaldet blevet til kompost, som bliver brugt i landbruget.

Hvorfor skal plast og mad- og drikkekartoner blandes?

Når beholderen med plast og mad- og drikkekartoner er blevet tømt af skraldemanden, sendes affaldet
videre til behandling. Begge typer affald kan håndteres af samme anlæg, og derfor er det muligt at
blande typerne i samme rum i din beholder.

Hvorfor genanvender vi plast?

Der bliver brugt ca. 2 kg olie til at fremstille et kilo ny plast. Når vi genanvender plast, er vi derfor med til
at holde forbruget af olie nede. Det indsamlede plast bliver presset i store baller, så det fylder mindst
muligt, og bliver kørt til et anlæg, hvor det bliver sorteret efter type og farve. Så bliver plasten neddelt,
hvilket betyder at plasten fylder mindre, og har nye genanvendelsesmuligheder fx som granulat. Dette
kan bruges til produktion af nye plastprodukter fx nye skraldespande, havemøbler og plastposer.

Hvorfor genanvender vi mad- og drikkekartoner

Dine brugte mad- og drikkekartoner er såkaldt kompositaffald, hvilket betyder at det er sammensat af
forskellige typer affald. Kartonerne består nemlig af både plast og papir. Efter kartonerne er blevet
indsamlet, bliver de fragtet til et anlæg, hvor de vaskes. Herefter adskilles plastfolien fra papirfibrene, så
begge typer affald kan bruges igen bl.a. til nye plast- og papirprodukter.

Hvorfor genanvender vi papir?

Papir og småt pap kan genbruges til nye papirprodukter. Det indsamlede papir og pap bliver kørt til et
anlæg, hvor det sorteres efter kvalitet. Herefter bliver papiret opløst i vand, og massen bliver brugt til at
lave nyt papir. På den måde sparer vi energi og undgår at fælde flere træer end højst nødvendigt. Hver
gang papir bliver genanvendt, bliver kvaliteten en smule dårligere. Papiret starter som printerpapir, og
ender til sidst som æggebakker.

Hvorfor genanvender vi glas?

Når glas bliver genanvendt sparer vi både energi og ressourcer. Glasset bliver efter indsamling sorteret
hos virksomheden Reiling Glasrecycling på Næstved Havn, hvorefter det fragtes til Ardagh Glass
Holmegaard i Fensmark. Her bliver glasset genanvendt lokalt til nye syltetøjsglas og vinflasker.

Hvor kan jeg finde mere information om sortering og den nye ordning?

Hvis du vil læse mere om affaldsordningen, de nye typer affald og sortering, kan du besøge
www.naestved-affald.dk eller Facebook under 'Sammen ta'r vi skraldet'.
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Tak fordi du
sorterer dit affald

Næstved Kommune • Rådmandshaven 20, 4700 Næstved • Tlf. 5588 5588 • affald@naestved.dk

