
Affaldsgebyrer 2023 - Husholdninger Bilag 2
Grundgebyr (indeholder omkostninger til indsamling og håndtering af genbrug, farligt affald, øvrige ordninger og
administration)

Gebyr

Enfamiliehuse, kolonihaveforeninger, række-, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 1.168,00 kr.
Etageboliger 876,00 kr.
Sommerhuse 759,00 kr.

Genbrugspladser (indeholder omkostninger til benyttelse af genbrugspladser samt håndtering af miljøkasse)
Gebyr

Enfamiliehuse, kolonihaveforeninger, række-, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 1.395,00 kr.
Etageboliger 1.046,00 kr.
Sommerhuse 907,00 kr.

Restaffald pr. år (indeholder omkostninger til tømning, behandling og beholdere/containere, gælder ikke levering
af ekstra materiel)

Gebyr

110 l. sæk - 52 tømninger/år - kun postnr. 4736 1.461,00 kr.
180 l. - 26 tømninger/år 1.098,00 kr.
240 l. - 26 tømninger/år 1.198,00 kr.
400 l. - 52 tømninger/år 3.236,00 kr.
660 l. - 52 tømninger/år 3.618,00 kr.
770 l. - 52 tømninger/år 4.276,00 kr.
6 m3 VIP - 52 tømninger/år 30.138,00 kr.
10 m3 VIP - 52 tømninger/år 36.040,00 kr.

Madaffald pr. år (indeholder omkostninger til tømning, behandling og beholdere/containere, gælder ikke levering
af ekstra matriel)

Gebyr

180 l. - 26 tømninger/år 1.201,00 kr.
240 l. - 26 tømninger/år 1.178,00 kr.
400 l. - 26 tømninger/år 1.266,00 kr.
400 l. - 52 tømninger/år 2.581,00 kr.
Rest- og madaffald pr. år (indeholder omkostninger til tømning, behandling og sæk/beholdere/containere,
gælder ikke levering af ekstra meteriel)

Gebyr

110 l. sæk / 60 l. - 52 tømninger/år - inkl. én julesæk - kun postnr. 4736 2.236,00 kr.
110 l. sæk / 60 l. sommerhus - 38 tømninger/år 1.888,00 kr.
180 l. 2-kammer - 26 tømninger/år - inkl. én julesæk 1.047,00 kr.
240 l. 2-kammer - 26 tømninger/år - inkl. én julesæk 1.131,00 kr.



Restaffald - delvist nedgravede affaldssystemer - ekskl. behandlingsafgift Gebyr
Tømning af Molok 3 m3 - 26 tømninger/år 9.267,00 kr.
Tømning af Molok 3 m3 - 52 tømninger/år 14.553,00 kr.
Tømning af Molok 5 m3 - 26 tømninger/år 9.267,00 kr.
Tømning af Molok 5 m3 - 52 tømninger/år 14.553,00 kr.
Tømning af Molok 5 m3 - 104 tømninger/år 25.123,00 kr.
Madaffald - delvist nedgravede affaldssystemer - ekskl. behandlingsafgift Gebyr
Tømning af Molok 3 m3 - 26 tømninger/år 8.237,00 kr.
Tømning af Molok 5 m3 - 26 tømninger/år 8.237,00 kr.
Tømning af Molok 5 m3 - 52 tømninger/år 12.492,00 kr.
Behandlingsafgift pr. lejlighed/år for Rest- og Madaffald Gebyr
Behandlingsafgift restaffald pr. lejlighed/år 272,00 kr.
Behandlingsafgift madaffald pr. lejlighed/år 33,00 kr.

Ekstra beholder genbrug (indeholder omkostninger til tømning, behandling og beholdere/containere, gælder ikke
levering)

Gebyr

Ekstra 180 l. - 1-kammer til genbrug (26 tømninger/år sammen med standard materiel) 884,00 kr.
Ekstra 240 l. - 1-kammer til genbrug (26 tømninger/år sammen med standard materiel) 900,00 kr.
Ekstra 180 l. - 1-kammer til genbrug (6,5 tømninger/år sammen med standard materiel) 323,00 kr.
Ekstra 240 l. - 1-kammer til genbrug (6,5 tømninger/år sammen med standard materiel) 339,00 kr.

Levering - (Gebyr opkræves ved levering/hjemtagelse af ekstra beholder/container, fritagelse, ombytning til større
eller mindre materieltyper, ændring af affaldsløsning, udsætning af materiel til en begrænset periode fx sæsonbrug
samt erstatningssager. Der opkræves ikke gebyr ved nybyggeri samt ombytning grundet beholder/container itu.)

Gebyr

Leveringsgebyr pr. adresse 571,00 kr.

Ekstratømning rest/mad, genbrug (gebyr for bestilling af ekstra tømning som tillægges gennemsnit
tømningspris for bestilt enhedstørrelse og antal foretaget tømninger)

Gebyr

Opstartsgebyr for beholder/container/VIP container 571,00 kr.
110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald 43,00 kr.
180 l. - 240 l. 1 og 2 -kammer 35,00 kr.
400 l. - container 68,00 kr.
660 l. - container 70,00 kr.
770 l. - container 83,00 kr.
6 m3 - VIP container 580,00 kr.
10 m3 - VIP container 694,00 kr.
Opstartsgebyr for Molokker 1.189,00 kr.
Tømning af kube/Molok 0,6 m3 - 3 m3 325,00 kr.



Tømning af Molok 5 m3 539,00 kr.

Storskrald pr. år (indeholder omkostninger til afhentning og behandling) Gebyr
Enfamiliehuse, kolonihaveforeninger, række, kæde- og dobbelthuse, sommerhuse og stuehuse til
landbrug (afhentning 26 gange/år - 12 enh. pr. gang)

174,00 kr.

Opstartsgebyr for storskrald - enfamiliehuse, række-, kæde, og dobbelthuse 571,00 kr.
Tømningspris pr. ordrenummer 174,00 kr.
Opstartsgebyr for storskrald - etageboliger med fælles opsamling 1.189,00 kr.
Boligselskab med fælles opsamling pr. boligenhed der er tilmeldt 174,00 kr.
Tømning af miljøkasse (farligt affald) pr. år pr. boligenhed (indeholder omkostning til
afhentning og behandling af miljøkasse)

Gebyr

Ordning for boligselskaber, boligforeninger, andelsforeninger som ikke er tilmeldt
storskraldsordningen (afhentning hver 14. dag, ved bestilling)

34,00 kr.

Tekstiler pr. år pr. boligenhed (indeholder omkostning til afhentning og behandling af tekstiler)
Gebyr

Ordning for boligselskaber, boligforeninger, andelsforeninger, som ikke er tilmeldt
storskraldsordningen (afhentning hver 14. dag, ved bestilling)

11,00 kr.

Tilvalgsordninger - Haveaffald - kompostbeholder Gebyr
Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enh. pr. gang) 644,00 kr.
Kompostbeholder inkl. levering (engangsbeløb og er ejendom efter modtagelse) 1.121,00 kr.

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

Gebyr

1 ekstra sæk - 110 l. 74,00 kr.
5 ekstra sæk  - 110 l. 329,00 kr.
10 ekstra sæk - 110 l. 621,00 kr.
100 ekstra sæk - 110 l. 5.841,00 kr.
Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for at afhente) 456,00 kr.
Køb af ekstra sække til madaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og
administration)

Gebyr

1 ekstra sæk - 60 l. 70,00 kr.
5 ekstra sæk - 60 l. 314,00 kr.
10 ekstra sæk - 60 l. 593,00 kr.
Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for at afhente) 456,00 kr.

Specialafhentning Gebyr
Særgebyr* - pr. gang (indeholder omkostning til afhentning) 456,00 kr.



* Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres p.g.a. særskilt afhentning af affald uden for
rute, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.

Genbrug - Næstved Kommune egne institutioner og virksomheder. (indeholder omkostninger til container, tømning,
behandling og administration)

Gebyr

Papir - 240 l. - 52 tømninger/år 3.492,00 kr.
Papir - 240 l. - 26 tømninger/år 1.043,00 kr.
Papir - 660 l. - 52 tømninger/år 3.628,00 kr.
Papir - 660 l. - 26 tøminger/år 1.138,00 kr.
Plast/MD-Karton og Papir/Småt pap - 240 l. 2-kammer - 26 tømninger/år 1.577,00 kr.
Plast/MD-karton - 240 l. - 52 tømninger/år 3.154,00 kr.
Plast/MD-karton - 240 l. - 26 tømninger/år 1.577,00 kr.
Plast/MD-karton - 660 l. - 52 tømninger/år 5.216,00 kr.
Plast/MD-karton - 660 l. - 26 tømninger/år 2.608,00 kr.
Metal og Glas - 240 l. 2-kammer - 6,5 tømning/år 1.104,00 kr.
Metal - 240 l. - 52 tømninger/år 2.116,00 kr.
Metal - 240 l. - 26 tømninger/år 1.058,00 kr.
Metal - 660 l. - 52 tømninger/år 2.362,00 kr.
Metal - 660 l. - 26 tøminger/år 1.181,00 kr.
Glas - 240 l. - 52 tømninger/år 2.556,00 kr.
Glas - 240 l. - 26 tømninger/år 1.278,00 kr.
Glas - 660 l. - 52 tømninger/år 3.572,00 kr.
Glas - 660 l. - 26 tøminger/år 1.786,00 kr.


