
Ja tak til dit affald
- OG MINDRE CO2

Affaldsprojekt på Dania

gidetvidere.nu



2



INDHOLD

side 4

Side 6

Side 7

Side 8

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

Side 17

Side 18

Side 19

Side 20

Introduktion til affaldsprojekt på Dania: 

Nedbring CO2 med dit affald

Sådan afleverer du dit affald

Dine affaldsdata:

Sådan finder du informationer om dit affalds CO2-

udledning

Hvad kan affaldet blive til?

Sorteringsguide:

Madaffald

Restaffald

Metal

Hård plast

Glas

Papir og småt pap

Batterier

Information til erhvervet

Stort pap - kun til erhverv

Flamingo - kun til erhverv

Læs mere om projektet:

Bæredygtig Grøn Byudvikling

Har du spørgsmål?

Kontaktoplysninger

3



NEDBRING CO2
MED DIT AFFALD

CO2-niveauet skal ned i Næstved midtby.

Derfor introducerer Næstved Kommune med

projektet Bæredygtig Grøn Byudvikling et

affaldsprojekt på Dania i Næstved.

Som en del af forsøget er der blevet nedgravet

affaldscontainere i området omkring

parkeringspladsen ved Dania. Heri skal både

private og erhverv aflevere deres sorteret

affald. Tidligere har områderne været opdelt,

men med forsøget håber kommunen på, at

finde en affaldsløsning, som fremadrettet kan

håndtere affald fra både private og erhverv.

De nedgravede containere er et lukket system,

hvor affaldet opbevares under jorden, hvor det

er koldere og risikoen for lugtgener  dermed

mindskes. Systemet er samtidigt beskyttet

mod skadedyr, som f.eks. rotter.

Et af formålene ved projektet, er at så mange

af de eksisterende affaldscontainere som

muligt kommer ud af Næstved midtby.

Herved mindskes mængden af tung trafik og

udledning af CO2 minimeres. I takt med at

containerne forsvinder, er der samtidig

mulighed for, at baggårde og porte i området

kan få plads til nye typer af opholdsrum.

FØLG MED I DIN AFFALDSDATA
Som optakt til projektet har både borgere og

erhvervslivet bidraget med input og ideer.

Projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling forventes

afsluttet i forår 2021, hvorefter alle de

indsamlede erfaringer og data indgår i

kommunens overvejelser om et samlet

nedgravet affaldssystem til hele Næstved

midtby. 

Tanken om at få affaldscontainerne ud af

bymidten har eksisteret længe i Næstved

Kommune. Med støtte fra EU's Regionalfond

og andre kommuners erfaringer, er det blevet

muligt at afprøve muligheden i praksis samt

afprøve nye, innovative løsninger.

Muligheden for at blande affald fra både

erhverv og private findes allerede i flere større

byer. Men med projektet ved Dania er der

skabt nye muligheder for at hver enkelt

husstand og virksomheds affald vejes ved

aflevering. På den måde kan borgerne og

virksomheder følge med i, hvor gode de er til

at sortere, hvor meget affald de afleverer, og

hvor stort deres CO2-aftryk er.

De nuværende containere fylder meget i

baggårde og porte. Særligt de steder, hvor der

er affald fra både beboelse og erhverv.
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Den nye affaldsø er placeret ved Dania, og kan kun benyttes af projektets deltagere. 

Det er kun toppen af de nye, nedgravede containere, som er synlige. Bunden, hvor affaldet

opbevares, er i en stor sæk, som er placeret under jorden.
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jxd368
Gul seddel
Forslag til ændring af billede: Her kan der være et kort over området, så læseren kan se, hvilket område der kan aflevere affald på øen. Forslag til tekst:Kort over området for affaldsprojektet. Der er ved afgrænsningen taget højde for en max afstand på 75 meter.

jxd368
Gul seddel
Alternativt kan kortet sættes ind i brevene



SÅDAN AFLEVERER
DU DIT AFFALD

NÅR DU AFLEVERER DIT AFFALD VED AFFALDSØEN, SKAL DU GØRE
FØLGENDE:

1. Scan dit kort på den container, hvor dit affald skal afleveres (madaffald, 

 metal/hård plast, papir/småt pap eller restaffald). Glas kan afleveres uden kort.

2. Beholderen åbner - og du kan nu lægge dit affald i containeren.

3. Luk beholderen manuelt ved at trykke den ned, til det "klikker" i låsen.

4. Herefter udføres vejningen af dit affald, og vægten vises i øverste display.

TAK FOR DIT AFFALD



DINE 

AFFALDSDATA

NÅR DU HAR AFLEVERET DIT AFFALD, KAN DU PÅ HJEMMESIDEN
GIDETVIDERE.NU TJEKKE, HVOR MANGE KG AFFALD, DU HAR SMIDT UD

1. Besøg hjemmesiden gidetvidere.nu

2. Du kan logge ind med din mailadresse, hvis du oplyser denne til Næstved
Kommune. Fra 1. august 2020 kan du logge ind med NemID.

3. Nu kan du se, hvor meget du har afleveret af hver type affald, og hvor meget
CO2, du har sparet.

TAK FORDI DU SORTERER



Når du sorterer, er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer, der er i affaldet. Det affald, du

sorterer, kører skraldemanden videre til behandling. Affaldet sorteres og behandles, så det kan

komme videre til genanvendelse.

Når du - og alle de andre i Næstved Kommune - sammen ta´r skraldet og giver det videre, gør I

en stor forskel for miljøet. Jeres fælles indsats betyder nemlig, at vi kan sende mange tons

sorteret affald til genanvendelse hvert år. Det affald, vi ikke kan genanvende, kaldes restaffald og

bliver forbrændt, hvorefter det bliver til el og varme.

HVAD KAN 

DET BLIVE TIL?

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.

Dine brugte plastdunke kan blive til nye havemøbler,

og 30 plastflasker kan blive til en ny fleecetrøje.

Vidste du, at 106 tomme leverpostejsbakker kan
blive til skallen på en bærbar computer?
Og at to dåser fra flåede tomater kan blive til en

ringeklokke?

Selvom vi skal undgå madspild, så kan dit madaffald

faktisk gøre nytte, når det genanvendes. 1 kg

grøntaffald som fx kartoffelskræller kan give 33 timers

lys.
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DIT GLAS GENANVENDES LOKALT
Når du afleverer dine tomme glasflasker og syltetøjsglas ved den nye affaldsø, bliver glasset

genanvendt lokalt. Glasset køres nemlig til virksomheden Reiling Glasrecycling, der ligger på

Næstved Havn. Her sorteres glasset for fx andre typer affald og plastikposer.

Når glasset er sorteret, fragtes glasset til glasværket i Fensmark, hvor Ardagh Glass omsmelter og

genanvender det til nye glas og flasker.

Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange glas kan genanvendes. Hvis glasset kommes i

den rigtige skraldespand, kan det genanvendes igen og igen. Du kan herunder se glassets rejse

fra affald til nye produkter. Rejsen starter, når du smider glasset i glascontaineren.
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Glasset smides i 

glascontaineren

Skraldemanden henter

glasset, og kører det til

behandling 

Reiling Glasrecycling 

sorterer glasset

Det sorterede glas

fragtes til glasværket i

Fensmark

Ardagh Glass omsmelter

glasset til nye

syltetøjsglas og flasker

Det nye glas er klar til at

blive solgt



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. 

SORTERINGSGUIDE

MADAFFALD

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

JA TAK TIL

Haveaffald

Bleer

Kattegrus

Emballage fra madvarer - selvom der er

madrester i

NEJ TAK TIL

Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage som f.eks. hård plast skal i
containeren med metal og hård plast, mens glasemballage skal i glaskuben.. Haveaffald skal
på genbrugspladsen.
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SORTERINGSGUIDE



SORTERINGSGUIDE

RESTAFFALD

Mælke- og juicekartoner

Pizzabakker

Emballage med madrester

Fedtet og snavset papir og pap

Bleer

Støvsugerposer

Kattegrus og hundeposer

Dyrestrøelse fra fx kaniner og marsvin

Aske og grillkul (skal være afkølet og i

lukkede poser

JA TAK TIL

Madaffald

Genanvendelige materialer som fx glas,

metal, hård plast, pap eller papir

Farligt affald

Elektronik og batterier

NEJ TAK TIL

Husk at pakke dit restaffald i poser og bind knude på posen.
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METAL OG HÅRD PLAST SAMMEN - UDEN SKRALDEPOSE

Dit metal og hårde plast skal afleveres i samme nedgravet container på affaldsøen.

Affaldet bliver nemlig sorteret på maskine efter indsamling, hvorefter det sendes til

genanvendelse. Husk at både metal og hård plast skal afleveres løst og skyllet i

containeren - og ikke være i poser.

SORTERINGSGUIDE

METAL

Konservesdåser

Øl- og sodavandsdåser

Foliebakker

Metallåg

Kapsler

Fyrfadslysholdere

Pander og gryder

JA TAK TIL

Spraydåser

Trykflasker

NEJ TAK TIL

Stort metal, som ikke kan være i beholdere, skal til storskrald eller på genbrugspladsen. 
Du skal fortsat aflevere storskrald på din adresse.

Spraydåser og trykflasker skal til farligt affald på genbrugspladsen.
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METAL OG HÅRD PLAST SAMMEN - UDEN SKRALDEPOSE

Dit metal og hårde plast skal afleveres i samme nedgravet container på affaldsøen.

Affaldet bliver nemlig sorteret på maskine efter indsamling, hvorefter det sendes til

genanvendelse. Husk at både metal og hård plast skal afleveres løst og skyllet i

containeren - og ikke være i poser.

Man kan ikke genbruge plastemballage mærket med dødningehoved. Det kan være
sundhedsskadeligt og årsag til brand. Aflever det altid som farligt affald på genbrugspladsen -
uanset om emballagen er tom eller ej.

Husk at tage lågene af beholderen.

PVC og byggeaffald skal på genbrugspladsen. Blød plast skal i restaffald, til storskrald eller på
genbrugspladsen. Du skal fortsat aflevere storskrald på din adresse.

Flamingo skal i restaffald, til storskrald eller på genbrugspladsen. Hvis du er erhverv, kan du
aflevere flamingo på affaldsøen. Læs mere i afsnittet til erhverv.

SORTERINGSGUIDE

HÅRD PLAST

Emballage fra mad

Låg

Dunke

Beholdere

Plastflasker

JA TAK TIL

Flamingo og PVC (fx gummistøvler, regntøj,

og badedyr)

Byggeaffald (fx diverse rør)

Blød plast (fx indkøbsposer, bobleplast,

klare og farvede sække)

NEJ TAK TIL
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LOKAL GENANVENDELSE

Glasset fra dette projekt bliver kørt til Næstved Havn hos virksomheden Reiling

Glasrecycling. Her sorteres glasset og køres videre til glasværket i Fensmark, hvor

virksomheden Ardagh Glass genanvender glasset til nye flasker og glas.

SORTERINGSGUIDE

GLAS

Glasflasker

Vinflasker

Emballageglas

Konservesglas

Syltetøjsglas

Drikkeglas (ikke krystalglas)

JA TAK TIL

Keramik

Porcelæn

Spejle

Vinduesglas

Krystalglas

Stentøj (fx ildfaste fade)

NEJ TAK TIL

Ovenstående skal afleveres på

genbrugspladsen

Sorteret glas skal ikke i poser. Glasset skal være tømt og skyllet for at kunne blive genbrugt.
Husk at tage låget af. Ildfaste fade og glas samt krystalglas må ikke komme i beholderen. 

Keramik og porcelæn kan afleveres til storskrald eller på genbrugspladsen.
Du skal fortsat aflevere storskrald på din adresse.
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SORTERINGSGUIDE

PAPIR OG SMÅT PAP

Aviser

Ugeblade/magasiner

Breve

Kontorpapir

Kuverter

Reklamer

Emballagepap

Bølgepap

Æsker (pap og karton)

JA TAK TIL

Mælke- og juicekartoner

Pizzabakker

Plastindpakning fra reklamer og magasiner

NEJ TAK TIL
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Sorteret pap og papir skal være rent og tørt - og ikke i poser.

Mælke- og juicekartoner samt pizzabakker skal i restaffald.
Den bløde plast fra indpakningen skal i restaffald, til storskrald eller på genbrugspladsen.

Du skal fortsat aflevere storskrald på din adresse.



BATTERIER

Almindelige husholdningsbatterier

JA TAK TIL

Bilbatterier

Elpærer

Kemikalier

Farligt affald

Elektronik

NEJ TAK TIL

Elektronik skal til storskrald eller på genbrugspladsen.

Bilbatterier, kemikalier, elpærer og farligt affald skal på genbrugspladsen.

SORTERINGSGUIDE
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Borgerne i Næstved Kommune skal benytte den kommunale ordning til indsamling af affald.

Det er dog anderledes, hvis man er erhverv, da virksomheder som fx forretninger med detail,

kontor og administration, tandlæger, optikere m.m. frit kan vælge den renovatør de ønsker til

indsamling af affald. 

Erhverv, som ikke er udlejningsejendomme, kan frit vælge om de ønsker at deltage i

affaldsprojektet ved Dania. Man kan som erhverv vælge at deltage i projektet med alle typer

affald der indsamles, eller kun med dele af sin affaldsordning.

Aftaler med andre vognmænd og renovatører vedr. leje af containere og indsamling af affald,

skal opsiges af virksomheden selv. Dette er ikke noget som Næstved Kommune kan varetage. 

Hvis din virksomhed har aftale om afhentning af restaffald med Næstved Kommune, kan denne

aftale opsiges ved at kontakte Team Byg, Miljø og Affald på mail affald@naestved.dk 

 

Det er muligt at få indsamlet de angivet typer affald i sorteringsguiden. Hvis din virksomhed

ønsker at aflevere stort pap og flamingo, udleveres der en nøgle til containeren på affaldsøen.

Denne container er kun til erhverv, da private kan aflevere disse typer affald gennem

storskraldsordningen. Hvis din virksomhed har fx farligt affald eller fortroligt papir, skal dette

bortskaffes gennem en anden renovatør. Det kan desværre ikke indgå i affaldsprojektet ved

Dania.

INFORMATION 

TIL ERHVERVET
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PRIS FOR AFFALD

For erhvervet betaler man pr. kg der afleveres

Priserne pr. kg er følgende (inkl. moms):

Restaffald:       1,32 kr.
Madaffald:       1,20 kr.        
Papir og småt pap:   1,25 kr. 
Metal og hård plast: 2,45 kr.
 

Glas, stort pap og flamingo er gratis at komme af med for erhvervet, hvis de tilmelder sig
hele projektet. Som erhverv er det muligt at tilmelde sig dele af ordningen

.

Hvis man undervejs ikke ønsker at deltage længere kan man fravælge projektet ved at kontakte

Team Byg, Miljø og Affald på mail affald@naestved.dk
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STORT PAP

Pap

Karton

Papkasser

Emballagepap

Bølgepap

Paprør

Æsker (pap og karton)

JA TAK TIL

Mælke- og juicekartoner

Pizzabakker

Papir

Plastindpakning fra pakker og æsker

NEJ TAK TIL

Sorteret pap skal være rent og tørt - og ikke i poser.

SORTERINGSGUIDESORTERINGSGUIDE

- KUN FOR ERHVERV

NØGLE TIL CONTAINER

Der er lås på containeren til stort pap og flamingo, da kun erhverv må bruge denne. Du

skal derfor anvende den udleverede nøgle når du skal aflevere dit pap- og

flamingoaffald.



NØGLE TIL CONTAINER

Der er lås på containeren til stort pap og flamingo, da kun erhverv må bruge denne. Du

skal derfor anvende den udleverede nøgle når du skal aflevere dit pap- og

flamingoaffald.
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FLAMINGO

Ren flamingo fra indpakning

Transportkasser

Termokasser/kølekasser

Flamingo"chips"

Termobægre (rene)

Skumbakker (rene)

JA TAK TIL

Flamingobakker fra take-away

To-go kopper 

Snavset emballage

Blød plast

Pap

NEJ TAK TIL

Sorteret flamingo skal være rent og tørt - og ikke i poser.

SORTERINGSGUIDESORTERINGSGUIDE

- KUN FOR ERHVERV



BÆREDYGTIG GRØN
BYUDVIKLING

Projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling er et EU Regionalfondsprojekt. Projektet hjælper små og

mellemstore virksomheder ved at fremme innovative og bæredygtige løsninger. Samtidig

arbejder projektet med affaldsforebyggelse og -håndtering ved brug af innovative

affaldsløsninger i Næstved midtby. Derudover arbejder Bæredygtig Grøn Byudvikling målrettet

med energireduktion og -effektivisering i offentlige bygninger i Næstved og bedre

energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere.

Bæredygtig Grøn Byudvikling er en del af Næstved Kommunes grønne initiativ Ressource City,

som har hjemme i den gamle papirfabrik på Maglemølle.

Du kan læse mere om projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling på ressourcecity.dk/bgb

Anette Moss

Projektleder

Bæredygtig Grøn Byudvikling
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HAR DU
SPØRGSMÅL?

Har du brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedr. projektet, er du
meget velkommen til at kontakte Ressource City på email:
ressourcecity@naestved.dk

Har du spørgsmål vedr. affaldssortering, så kontakt Team Byg, Miljø og Affald i
Næstved Kommune på tlf. 5588 5588 eller på email affald@naestved.dk
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TAK FOR DIT AFFALD
www.gidetvidere.nu


