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Grundlejerforeningen Lungshave 
Formand 

 Flemming Jørgensen 
 Georg Brandes Vej 45, 4700 Næstved/ 

 Lungsbæk 12 
 Tlf. 2088 8898, e-mail: fljo@stofanet.dk 

 
 

Forslag til behandling på generalforsamling den 29. april 2018 
Pr. 01.10.2018 indfører Næstved Kommune en ny affaldsordning. I nedenstående no-

tat og anbefaling redegøres for ordningen, som Grundejerforeningen Lungshaves 
sagsbehandlere på emnet ser på sagen. 

Iflg. foreningens vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen indsendes senest 1. 
marts. På det tidspunkt kendte vi ikke alle detaljer og muligheder. Dem fik vi først på 

et møde med kommunen den 15.03.2018. 

Vi ved heller ikke, om det er den enkelte grundejerforening, der indstiller en ønsket 
løsning til kommunen, men vi tror, det bliver sådan. 

På den baggrund ønsker vi en drøftelse med efterfølgende tilkendegivelse på general-
forsamlingen den 29.04. 

 
Orientering om den nye affaldsordning med start 1. oktober 2018 i Næstved 

Kommune 
Jf. Næstved Kommunes affaldsplan 2014 - 2024 er målsætningen for affaldssortering, at 
kommunen fra 2022 genanvender 50% af det affald, der bliver afleveret, hvor vi i dag gen-

bruger 36%. 
Ordningen træder i kraft den 1. oktober 2018, hvor vognmænd og Affaldplus jf. Næstved 
Kommune er klar til at modtage og behandle affaldet. 

 
Der skal sorteres i følgende i 4 affaldstyper: 

• Restaffald 
• Bioaffald (madaffald) 
• Metal, glas og hård plast 

• Papir, aviser og pap. 
 

Næstved Kommune tilbyder 3 håndteringsmuligheder for afhentning/aflevering af 
affald hos grundejeren/sommerhusejeren: 
 

1.  
Standard er 2 papirsække, én til restaffald 110 L og én til bioaffald 60 L.  

Metal, glas og hård plast samt papir, aviser og pap skal afleveres af brugerne selv på gen-
brugsøer i vores område. 
Det er endnu ikke i Næstved Kommune afklaret, om de store renovationsbiler kan komme 

frem på vores små veje. 
 

2.  
2-delt beholder i plast med hjul til restaffald og bioaffald.  
Metal, glas og hård plast samt papir, aviser og pap skal afleveres af brugerne selv på gen-

brugsøer i vores område. 
Denne ordning kan Grundejerforeningen Lungshave ikke anvende pga. størrelsen på renova-

tionsbilen, som ikke kan køre på alle områdets smalle grusveje. Endvidere kræves der, at be-
lægningen ved sommerhusejeren er plan og med fast underlag, så der ikke er forhindringer, 
når beholderen skal transporteres ud til renovationsbilen og retur.  
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3.  
Fire nedgravede molokker, hvor den enkelte sommerhusejer selv afleverer affaldet i affalds-

kategorierne: restaffald og bioaffald, metal og glas og hård plast samt papir, aviser og pap. 
Der vil komme en startpakke til hver husstand efter sommerferien 2018, som vil komme til at 

bestå af: 
• Info-folder om ordningen, løbende info om ordningen på hjemmeside, sociale medier, SMS-
service m.m. 

• Spand til madaffald 
• Poser til madaffald.   

 
Flere informationer på dette link: 
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%

20referater%20her/13/13-591.aspx?agendaid=13-591-801#section264 
 

 
Næstved Kommune har holdt møder om affaldsordningen, dels med Fællesudvalget (alle 
grundejerforeningerne), dels med Per Ourø og Flemming Jørgensen fra Grundejerforeningen 

Lungshave. Efter at have drøftet og analyseret mulighederne er forslaget fra Per Ourø og 
Flemming Jørgensen følgende forslag: 

Da borgerne i Næstved Kommune pr. 1. oktober 2018 bliver pålagt en ny affaldsordning, an-
befaler 

vi en bringeordning i forbindelse med implementeringen af den nye affaldsordning. 
Bringeordningen består af fire nedgravede molokker, hvor den enkelte sommerhusejer selv 
afleverer affaldet i følgende 4 affaldskategorier: restaffald, bioaffald, glas og metal og hård 

plast samt papir og aviser og pap.  
 

Begrundelsen for forslaget er: 
Løsningen med nedgravede molokker er efter vores opfattelse den mest miljømæssigt rigtige 
løsning, og det vil være den langt billigste løsning 

På nuværende tidspunkt kan Næstved Kommune ikke oplyse den nøjagtige pris for 2019, da 
det skal godkendes i Næstved Byråd. Det forventes at ske inden sommerferien 2018. Jf. pris-

listen for 2018 betaler sommerhusejeren i dag kr. 795,22 for 32 afhentninger om året. Jf. de 
oplysninger, Grundejerforeningen Lungshave har fået oplyst fra Næstved kommune, forven-
tes prisen for molokkernes tømning at udgøre ca. 25.000 kr. pr. år, eller ca. 160 kr. pr. 

grund. Alternativet med to sække vil skønsmæssigt blive ca. 1.300 kr. pr. grund. 
De nævnte priser omfatter ikke grundgebyret på ca. 260 kr. pr. år og gebyr til genbrugsplads 

ca. 680 kr. pr. år. Disse gebyrer er ens uanset valgt affaldsordning, og de skal under alle om-
stændigheder betales af sommerhusejeren. Prisen for tømning af molokker skal betales af 
grundejerforeningen, og skal derfor indregnes i kontingentet. 

 
Fordele ved molokløsningen 

• Der er ingen udgifter til indkøb af stativer.  

• Der vil ikke blive nogen problemer med vilde dyr, der river affaldssækkene op. 

• Der vil ikke være krav om affaldsstativer, som optager plads, på grunden, og som kan vælte og få sommerhu-
set til at se ubeboet ud i vintermånederne.  

• Man vil kunne aflevere alt affald samme sted; man skal ikke på andre genbrugsøer i området i forbindelse 
med aflevering af plast, metal, glasflasker, papir og pap.  

• Der vil være begrænset belastning af vores veje.  

Molokkerne er udstyret med en sensor, der melder til vognmanden, når de skal tømmes. 

Ulempen er naturligvis, at vi skal ud på en gåtur på op til 100 meter med affaldet. 
Vi foreslår, at der bliver etableret genbrugsøer følgende steder i Grundejerforeningen Lun-

gshaves område: på Lungshave (skovlunden) og Lungskilde (langs campingpladsen) – se de 
gule markeringer på vedhæftede kort. 
 

Flemming Jørgensen og Per Ourø 
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