
 
  

 

 
 

Renovationspriser 2023 – Erhverv og institutioner 
Priser gældende fra 01.01.2023-31.12.2023 

 
Der beregnes moms af takster opkrævet hos erhverv. Alle priser er her uden moms. 
 
Erhvervsaffald til Nyborg Genbrugsstation  kr./ton  

Papir, pap, plast, flasker, jern og el-skrot - 

Beton, bl. beton og tegl og haveaffald 284,00 kr. 

Genbrugspladsaffald 704,00 kr. 

Vicevært (privat storskrald) og kun efter aftale med NFS - 

 
Erhvervsaffald til Komprimatorstation  kr./ton  

Småt brændbart       646,00 kr.  

 
Gebyr fejlsorteret affald i komprimatorgrav  pr./læs  

Fejlsorteret affald (eks. emner over 1 m, byggeaffald m.m.)   2.750,00 kr.  

 
Tømning storcontainer (kun institutioner)  kr./stk.  

Dagrenovationslignende affald      620,00 kr.  

 
Farligt affald fra erhverv til Genbrugsstation kr./kg. 

Akkumulatorer/batterier - 

Pesticider/bekæmpelsesmidler  8,00 kr. 

Baser  8,00 kr. 

Fotokemikalier  5,00 kr. 

Kviksølvholdigt affald  65,00 kr. 

Køler-/sprinklervæske  4,00 kr. 

Malingrester  8,00 kr. 

Medicinrester  5,00 kr. 

Oliefiltre  3,00 kr. 

Organiske opløsningsmidler  6,00 kr. 

Spildolie  4,00 kr. 

Spraydåser  10,00 kr. 

Syrer  8,00 kr. 

Bremsevæske  4,00 kr. 

Kanyler  5,00 kr. 

Tom emballage til forbrænding  3,00 kr. 

Tom emballage til genbrug - 

Ukendt 16,00 kr. 

 

Andet farligt affald faktureres særskilt efter omkostninger. 
 
 
 



 

  

Makulering af fortroligt papir fra erhverv  kr./stk.  

Makulering af papir pr. bærepose  20,00 kr. 

Makulering af papir pr. sæk 80,00 kr. 

Makulering af papir 240 l beholder 120,00 kr. 

 
Udlejning af materiel  kr./md.  

Leje af storcontainer til dagrenovationslignende affald 
(kun institutioner) 

250,00 kr. 

Leje af 240l beholder til makuleringspapir (kun NFS) 20,00 kr. 

 
Enkeltydelser  kr./stk.  

Sort strandsæk af plast (kun internt salg) 2,60 kr. 

 

Erhvervspriser for virksomheder med affald i en art og 

mængde svarende til en husholdning 
 
I henhold til den nye affaldsbekendtgørelse, må kommunen tilbyde indsamling af 
virksomhedsaffald, når der er tale om affald i en art og mængde, der svarer til en husholdning.  
 
I Nyborg Kommune sker indsamlingen af husholdningsaffald i følgende beholdere, ved en 
almindelig husstand:  

• 240 liter beholder med dobbeltkammer til madaffald og restaffald. Beholderen tømmes 
hver 14. dag og i juni, juli og august, tømmes beholderen hver uge.  

• 240 liter beholder med dobbeltkammer til papir og pap / glas og metal. Beholderen 
tømmes hver 4. uge.  

• 240 liter beholder til hård og blødt plastaffald samt til mad- og drikkekartoner. 
Beholderen tømmes hver 4. uge.  
 

Såfremt virksomhedens husholdningslignende affald kan indeholdes i ovennævnte 
affaldsbeholdere med de anførte tømningsfrekvenser, kan virksomheden tilmeldes den 
kommunale tømningsordning.  
 
Den kommunale tømningsordning udbydes til markedspris svarende til prisen for almindelige 
forbrugere + 15% ekskl. moms, idet kommunen ikke må konkurrere med private virksomheder. 
 
Spørgsmål eller tilmelding til denne ordning skal ske ved henvendelse til Nyborg Forsyning & 
Service på tlf.nr. 6331 5000 eller på mail www.nfs.as. 
 

www.nfs.as

