
Modtageregler for
Næstved- og Slagelse Affaldsenergi

Reglernes omfang

Hvorfor sortering?
I henhold til kommunernes erhvervsaffaldsregulativer skal alle virksom-
heder i AffaldPlus’ område sortere deres affald ved kilden - dvs. der hvor 
affaldet opstår.

God affaldssortering øger genanvendelse og sikrer, at affaldsenergi- 
anlæggene får en renere forbrænding med færre restprodukter og en 
mere sikker drift.
 
Mangelfuld sortering
Hvis der findes affald, der er uønsket på affaldsenergianlæggene, vil 
transportøren blive bedt om at fjerne det pågæl dende affald og afhol-
de alle omkostninger i den forbindelse. Alternativt vil AffaldPlus fjer-
ne affaldet på transportørens regning. Vi gør opmærksom på, at der er 
installeret videovervågning i aflæs sehallen på Næstved- og Slagelse  
Affaldsenergi.

Transportører
Alt affald skal vejes, når det afleveres på AffaldPlus’ anlæg.

Alle transportører skal være bekendt med affaldsenergianlæggenes 
sikkerhedsbestemmelser. Disse kan rekvireres i indvej ningen og ses på 
www.affaldplus.dk.

Alle transportører skal overholde den skiltede hastighedsbegrænsning.

Anvisninger fra personalet skal altid efterkommes.

Betaling
Der kan læses om regler for betaling, kundekort o.lign. på: www.affald-
plus.dk/kunde-paa-anlaeg.

Vil du vide mere om AffaldPlus og de forskellige affaldstyper: 
Se www.affaldplus.dk/publikationer.

Du kan også kontakte receptionen på tlf. 5575 0800.
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Modtages på  
forbrændingsanlæggene
Restaffald
Almindeligt husholdningsaffald uden genanvendelige materialer som 
glas, papir, pap, plast og metal.

Dagrenovationslignende affald
Fordærveligt (organisk) affald fra virksomheder, institutioner og kanti-
ner.

Småt brændbart
Forbrændingsegnet affald under: 1 m x 1 m x 0,1 m, fx tovværk, slanger, 
plastbånd og ruller. Brændbart affald i endeløse baner skal deles i styk-
ker med maks. længde 2,5 m. 

Stort brændbart
Forbrændingsegnet affald større end 1 m x 1 m x 0,3 m, fx møbler, 
brædder og bjælker u. trykimprægnering, skumgummimadrasser, døre, 
malet indbo, spånplader, paller, større grene og træstød, der kan ned-
knuses. Maks. længde 2,5 m.

Restaffald
Almindeligt husholdningsaffald uden genanvendelige materialer som 
glas, papir, pap, plast og metal.

Dagrenovationslignende affald
Fordærveligt (organisk) affald fra virksomheder, institutioner og kanti-
ner.

Småt brændbart
Forbrændingsegnet affald under: 1 m x 1 m x 0,1 m, fx tovværk, slan-
ger, plastbånd og ruller, skal deles i stykker af maks. 2 m. Brænd-
bart affald i endeløse baner skal deles i stykker af maks. 2 m. 

Fraktioner, hvor der er indgået særaftale omkring aflevering
Aflevering af specielle fraktioner - kun efter aftale.

Fordærvet mad fra private frysere
Der modtages mod betaling (kun dankort) fordæret mad fra private
frysere i nedennævnte tidsrum:  
Næstved Affaldsenergi: Man. - tors. 7.00 - 15.30, fre. 7.00 - 14.30
Slagelse Affaldsenergi: Man. - fre. 9.00 - 12.00 
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