
Affaldsgebyrer 2022 - virksomheder BILAG 3
 

Genbrugsplads Uden moms Med moms

Aflevering af ikke-farligt affald pr. besøg 177,00 kr.       221,25 kr.       

Aflevering af farligt affald pr. kg Uden moms Med moms

Batterier og akkumulatorer -  kr.            -  kr.            

Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker fra renserier) 15,00 kr.        18,75 kr.        

Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v. 8,00 kr.          10,00 kr.        

Andet farligt affald fra biler 8,50 kr.          10,63 kr.        

Køle og sprinklervæsker 12,00 kr.        15,00 kr.        

Bremsevæsker 8,50 kr.          10,63 kr.        

Oliefiltre 7,00 kr.          8,75 kr.          

Pesticider/gift 20,00 kr.        25,00 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) 35,00 kr.        43,75 kr.        

Medicinrester 17,00 kr.        21,25 kr.        

Byggeaffald med PCB 15,00 kr.        18,75 kr.        

Andet farligt affald, herunder ukendt affald 35,00 kr.        43,75 kr.        

Reaktive stoffer - Brintoverilte og hærder 90,00 kr.        112,50 kr.       

Tømt emballage 30,00 kr.        37,50 kr.        

Eksplosiver (herunder Airbag og selestrammere) Pris pr. stk. 100,00 kr.       125,00 kr.       

Restaffald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere/containere) Uden moms Med moms

110 l. sæk restaffald (52 afhentninger/år) (Kun postnr. 4736) 929,69 kr.       1.162,12 kr.    

180 liter (26 tømninger pr. år) 716,66 kr.       895,82 kr.       

240 liter (26 tømninger pr. år) 848,99 kr.       1.061,24 kr.    

400 liter (52 tømninger pr. år) 2.202,31 kr.    2.752,88 kr.    

660 liter (52 tømninger pr. år) 2.471,11 kr.    3.088,88 kr.    

770 liter (52 tømninger pr. år) 2.865,28 kr.    3.581,60 kr.    

6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 20.685,98 kr.  25.857,47 kr.  

10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 24.874,50 kr.  31.093,12 kr.  

Madaffald pr. år Næstved Kommune egne institutioner og virksomheder. 
(indeholder omkostninger til container, behandling og administration)

Uden moms Med moms

180 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 722,69 903,37 kr.       

240 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 759,14 948,93 kr.       

400 l. madaffald (52 tømninger pr. år) 1.578,96 1.973,70 kr.    

400 l. madaffald 14. dag (26 tømninger pr. år) 807,47 1.009,34 kr.    

Køb af ekstra sække til restaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og 

administration)
Uden moms Med moms

1 Ekstra sæk 56,06 kr.        70,07 kr.        

5 Ekstra sække 252,26 kr.       315,33 kr.       

10 Ekstra sække 476,49 kr.       595,62 kr.       

100 Ekstra sække 4.484,65 kr.    5.605,81 kr.    

Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for at afhente) 351,15 kr.       438,93 kr.       

Køb af ekstra sække til Madaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og 

administration)
Uden moms Med moms

1 Ekstra sæk 53,51 kr.        66,89 kr.        

5 Ekstra sække 240,79 kr.       300,98 kr.       

10 Ekstra sække 454,82 kr.       568,52 kr.       

Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for af afhente) 351,15 kr.       438,93 kr.       

TILVALGSORDNINGER (frivillige):



Genbrug - Næstved Kommune egne institutioner og virksomheder. (indeholder 

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

240 liter - 2-kammer Plast/Mad- og drikkekartoner - Papir (Hver 14. dag) 1.125,54 kr.    1.406,93 kr.    

240 liter - 1-kammer Plast/Mad- og drikkekartoner (Hver 14. dag) 1.223,22 kr.    1.529,02 kr.    

660 liter - Plast/Mad- og drikkekartoner (52 tømninger pr. år) 1.720,63 kr.    2.150,79 kr.    

660 liter - Plast/Mad- og drikkekartoner (26 tømninger pr. år) 3.255,40 kr.    4.069,25 kr.    

240 liter - 1-Kammer Glas (Hver 8. uge) 346,03 kr.       432,54 kr.       

660 liter - Glas (2. uge) 364,15 kr.       455,19 kr.       

660 liter - Glas (Hver 4. uge) 542,44 kr.       678,06 kr.       

660 liter - Glas (Hver 8. uge) 899,03 kr.       1.123,79 kr.    

240 liter - 1-kammer Metal (Hver 8. uge) 363,58 kr.       454,48 kr.       

660 liter - Metal (2. uge) 1.091,43 kr.    1.364,29 kr.    

660 liter - Metal (Hver 4. uge) 638,64 kr.       798,31 kr.       

660 liter - Metal (Hver 8. uge) 412,25 kr.       515,32 kr.       

240 liter - 2-kammer beholder til Metal/Glas. (Hver 8 uge) 1.289,86 kr.    1.612,33 kr.    

240 liter - 1-kammer Papir. (Hver 14. dag) 424,62 kr.       530,78 kr.       

400 liter - Papir (52 tømninger pr. år) 954,34 kr.       1.192,92 kr.    

400 liter - Papir (26 tømniniger pr. år.) 570,10 kr.       712,62 kr.       

400 liter - Papir (4. uge) 377,98 kr.       472,47 kr.       

660 liter - Papir (52 tømninger pr. år) 1.044,11 kr.    1.305,14 kr.    

660 liter - Papir (26 tømninger pr. år.) 614,98 kr.       768,73 kr.       

660 liter - Papir (4. uge) 400,42 kr.       500,53 kr.       

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

Særgebyr 1) pr. gang (indeholder omkostning til afhentning) 351,15 kr.       438,93 kr.       

1) Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. 

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 5 stk. beholder/container 362,11 kr.       452,64 kr.       


