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Åbningstider
 
Affaldsøer: 
Der er adgang hele døgnet.

Sct. Jørgens Park Storskraldsplads: 
v/Varmecentralen, Sct. Jørgens Park 26 

Tirsdag og torsdag: 7.00 – 10.00 
Lørdag: 8.00 – 11.00

Trækvogne kan lånes hos varmecentralen.

Varmecentral telefontid:  
Hverdage 7.00 – 9.00 
Tlf.: 5577 5546 

Genbrugspladsen 
Ved Fjorden 
4700 Næstved 
Mandag- fredag: 8.00-18.00 
Lørdag-søndag: 9.00-17.00

AffAldsguide
– Sct. JørgenS Park

AffAldsøerne 

Ved affaldsøerne kan du komme af med både  
dagrenovation, glas, metal, papir, plast og batterier. 

På den måde får vi sorteret rigtig mange  
værdifulde ressourcer fra, som kan bruges  
igen til at fremstille nye produkter.

I denne guide får du et hurtigt overblik over,  
hvordan du skal sortere dit affald, og hvor du  
skal aflevere det.

Venlig hilsen

Sct. Jørgens Park 
og Næstved Kommune Næstved Kommune  

Center for Miljø og Natur

Affald og Rotter  
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 

www.naestved-affald.dk 
affald@naestved.dk

Tlf.: 5588 6180



PAPir
Aviser, ugeblade, tidsskrifter, kuverter,  
gavepapir, telefonbøger, kopipapir o.l.

Ikke mælke- og juicekartoner, vådt og 
snavset papir, pizzabakker, karton,  
bølgepap. Ingen plastikposer eller  
folier omkring.

dAgrenovAtion 
Affald, som ikke kan genanvendes.  
Fx madrester, mælke-, juice-, vin-  
og saftkartoner, emballage, der har været 
i berøring med mad, vådt papir, blødt 
plast, støvsugerposer, engangsservice, 
bind, bleer.

smÅt brændbArt
Skumgummi, flamingo og gardiner.  
Tøj og sko, som ikke kan bruges igen.

elektronik
TV, radioer, telefoner, computere,  
elektrisk legetøj.

lyskilder
Lysstofrør, sparepærer.

glAs og flAsker
Tomme og skyllede glas fra rødbeder, 
marmelade, saft- og vinflasker mm.

Ikke til porcelæn eller keramik.

tøj og sko
Tøj og sko, som kan bruges igen.

jern og metAl
Cykelstel, gryder, pander og værktøj.

kerAmik
Stentøj, porcelæn, krukker,  
fade, kopper og tallerkner.

bAtterier
Almindelige batterier og batterier fra 
værktøj, legetøj og mobiltelefoner.

metAlembAllAge
Rengjorte konserves-, øl- og sodavands-
dåser. Andre rengjorte aluemballager  
og metallåg.

stort brændbArt
Møbler, madrasser, gulvtæpper. 

fArligt AffAld
Olie- og kemikalieaffald, spraydåser, medicin og maling. 

PlAstembAllAge 
Tomme og skyllede dunke, fx fra eddike, 
saftevand, cider, kildevand, skyllemidler, 
rengøringsmidler, plastspande, plastlåg, 
salatbakker mm.

Ikke plastfolier, kød- og pålægsbakker.

HÅrde HvidevArer
Køleskabe, komfurer, vaskemaskiner.

PAP
Papkasser, bølgepap, æggebakker,  
kartonemballage fra fx cornflakes, frosne 
varer, gaveartikler, skotøjsæsker, ruller fra 
toiletpapir og køkkenrulle o.l.

Ikke mælke- og juicekartoner,  
pizzabakker, vådt og snavset pap.

jord og grønt
Blomster, gran, potteplanter mm.
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