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Ansvarlig for udarbejdelsen: 

Havnedirektør Flemming Bach 

Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen for Næstved havn 

Relevant lovgivning: • Lovbekendtgørelse nr. 1033 af 4. september 2017 om 

beskyttelse af havmiljøet med senere ændringer. 

(Havmiljøloven)  

• Bekendtgørelse 1396 af 25. november 2016 om 

modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes 

aflevering og havnes affaldsplaner.  

 
Indhold:  

1. Beskrivelse af havnens modtageordning 

2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet 

3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald 

4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen 

5. Beskrivelse af afgiftsordningen 

6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet 

7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen 

8. Gennemført høringsprocedure 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Varslingsskrivelse 

Bilag 2: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@naestvedhavn.dk


 
 

Næstved havn 
Vestre Kaj 16, 1. th. 
DK-4700 Næstved 

Tlf.: +(45) 5598 5200 
Mail: Info@naestvedhavn.dk 

 

Plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe 1.1.2022 -1.1.2025 
 

 

 

2 

 

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning 

 

Skibsførere som planlægger at anløbe Næstved Havn, skal udfylde varslingsskrivelsen, bilag 

1.Dette skal ske: 

• mindst 24 timer inden ankomst, hvis anløbshavnen kendes eller 

• så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer 

inden 

ankomst eller 

• senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. 

 

Skrivelsen kan fremsendes til Næstved Havn via e-mail: info@naestvedhavn.dk af skibet eller 

skibets mægler/lokale agent. Varslingskravet gælder alle skibe undtagen fiskeskibe og lystfartøjer. 

 

Aflevering af affald: 

Skal finde sted inden for havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til 

torsdag fra kl. 07:00 til kl. 15:30, og fredag fra kl. 07:00 til kl. 14:00. Ved aflevering af affald uden 

for normal arbejdstid afregnes efter faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr på 10%. 

 

Mængder: 

Der kan kun afgiftsfrit afleveres en mængde driftsaffald, der svarer til, hvad skibet har oparbejdet 

siden sidste anløb af, idet mængden afgrænses under hensyntagen til skibets art, størrelse og dets 

normale fart. For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling efter 

faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr på 10% af de faktiske omkostninger. 

 

Dispensation fra afleveringspligt: 

Det er op til Miljøstyrelsen, efter indstilling fra Næstved Havn, at dispensere fra skibenes 

afleveringspligt. Dispensation kan gives, hvis der enten er tale om skibe i fast rutefart, hvor der er 

aftalt en fast rutine for håndtering af affaldet, eller hvis havnen ikke har kapacitet til at modtage 

affaldet. Skibe i fast rutefart er defineret som ruter, der er skriftligt anmeldt til havnen og er 

godkendt som fast rute på havnen. Der skal være en fartplan med angivelse af de havne, der 

anløbes samt navnene på de skibe, som normalt vil blive benyttet. Der må gerne lejlighedsvis 

anløbes havne, der ikke er på ruten. 

 

Ansvar:  

Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, 

sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler 

herunder ved betjening. 

 

Ejendomsretten:  

Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Næstved Havn, når affaldet er accepteret modtaget på 

godkendt modtageanlæg. 
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Art:  

Modtageordningen og afleveringspligten for de enkelte affaldstyper er angivet i de efterfølgende 

oversigter: 

 

MARPOL annex 1  

 

Olie- og kemikalieaffald  

 

Indsamlingsmåde  Bortskaffelsesmåde  Afgift  

Maskinslop, tankskyllevand og 
beskidt ballastvand indsamles med 
tankvogn/slamsuger og afleveres til 
godkendt modtager.  

  

Ved mindre* mængder 
Leveres/afhentes tromler, som 
skibet selv fylder.  

  

Kemikalieaffald skal være 

forsvarligt emballeret og tydeligt 

mærket med indhold.  

 

Ved større mængder  

Kemikalieaffald skal være 

forsvarligt emballeret og tydeligt 

mærket med indhold.  

 

* Mindre mængder defineres som 

enheder op til 50 liter/dag. 

Den tilkaldte 

tankvogn/slamsuger er 

ansvarlig for 

bortskaffelsen.  

  

Maskinslop og øvrig 
spildolie/olieholdigt vand 
afleveres til AVISTA OIL i 
Kalundborg til 
oparbejdning.  

 

Ved mindre mængder  

Kemikalieaffald afleveres til 

genbrugsstation/Affaldplus, 

Energianlæg, Ved Fjorden 

20 eller Faxe Miljøanlæg, 

Præstøvej 105, Faxe 

såfremt, anlæggenes 

miljøgodkendelser omfatter 

mulighed for modtagelse af 

det konkrete affald.  

 

Ved større mængder  

Ved større mængder farligt 

affald afleveres affaldet til 

et anlæg, som har en 

miljøgodkendelse, og som 

er godkendt til at modtage 

den pågældende 

affaldstype.  

  

 

Maskinslop og kemikalieaffald 

fra driften afhentes 

vederlagsfrit i mængder, der 

svarer til skibets art, størrelse 

og normale fart fra sidste havn.  

  

Maskinslop mv. skal kunne 
pumpes i land med skibets 

egne pumper med min. 4 

m3/time.  

  

I tilfælde som anført under 

pkt. 5, betales efter faktiske 
omkostninger tillagt et 
administrationsgebyr på 

10%.  
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MARPOL annex  II og III  

 

Lastaffald  

Indsamlingsmåde  Bortskaffelsesmåde  Afgift  

Affald af denne karakter skal 

afleveres til lastmodtager eller 

afskiber i henhold til aftale 

med pågældende skibs agent 

og afskiber/modtager.  

  

En liste over selskaber, der er 

godkendt til transport, kan 

findes sidst i Affaldsplanens 

pkt. 1. 

Godkendte aftagere. Omkostningerne er et anliggende 
mellem skibet eller dets agent, der 

afregner direkte med 
transportør/modtager.  

  

Alternativt kan havnen medvirke ved 

etablering og organisering og 

opkræve faktiske omkostninger tillagt 

et administrationsgebyr. 

 

MARPOL annex  III  

 

Skadelige stoffer transporteret i pakket 

form.  

 

Indsamlingsmåde  Bortskaffelsesmåde  Afgift  

Skadelige stoffer transporteret 
i pakket form. 

 

Dette affald falder ind under 
gruppen af specialaffald og 

modtages ikke af Næstved 
Havn.  

  

Affaldet skal være emballeret 
og deklareret i henhold til 
gældende IMO forskrifter. Der 
skal ske kildesortering.  

  

En liste over selskaber, der er 

godkendt til transport, kan 
findes sidst i Affaldsplanens 

pkt. 1. 

 

Godkendte aftagere Omkostningerne er et anliggende 
mellem skibet eller dets agent, der 

afregner direkte med 
transportør/modtager.  

  

Alternativt kan havnen medvirke ved 

etablering og organisering og 

opkræve faktiske omkostninger tillagt 

et administrationsgebyr. 
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MARPOL annex  IV 

 

 Kloakspildevand.   

 

Indsamlingsmåde  Bortskaffelsesmåde  Afgift  

Kloakspildevand afhentes af 

tankvogn/slamsuger.  

  

Henvendelse rettes til Næstved 
Havn med bindende varsel på 

24 timer før afhentning.  

  

Bestilling foretages ved 

indsendelse af 
varslingsmeddelelse, bilag 4, 
via e-mail: 

info@naestvedhavn.dk 

 

Den tilkaldte 

tankvogn/slamsuger 

afleverer til NK-

Forsynings renseanlæg.  

Kloakspildevand afhentes af 

tankvogn/slamsuger vederlagsfrit i 
mængder, der svarer til skibets art, 
størrelse og normale fart fra sidste 

havn.  

  

I tilfælde som anført under pkt. 5, 

betales efter faktiske omkostninger 
tillagt et administrationsgebyr på 

10%.  

 

For eventuelle passagerskibe og 

krydstogtskibe gælder særlige aftaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@naestvedhavn.dk
mailto:info@naestvedhavn.dk


 
 

Næstved havn 
Vestre Kaj 16, 1. th. 
DK-4700 Næstved 

Tlf.: +(45) 5598 5200 
Mail: Info@naestvedhavn.dk 

 

Plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe 1.1.2022 -1.1.2025 
 

 

 

6 

 

MARPOL annex  V 

 

 Almindeligt driftsaffald  

 

Indsamlingsmåde  Bortskaffelsesmåde  Afgift  

Container til almindeligt 

driftsaffald er placeret på  

Næstved Havns miljøstation og 
er tilgængelig i Havnens 
åbningstid, jf. kort over 
Næstved Havn, pkt.4 med 
afmærket placering.  

  

Containeren afhentes/tømmes 
med faste intervaller indenfor 
Næstved Havns åbningstid.  

  

Udover containeren på 
miljøstationen kan der 
rekvireres ekstra containere. 
Disse skal altid bestilles 
særskilt, hvortil der kræves 
bindende varsel på mindst 24 
timer. Bestilling foretages ved 
indsendelse af 
varslingsmeddelelse, bilag 1, 
via e-mail 
info@naestvedhavn.dk   

  

Metal og skrot lægges på 
kajen/stilles ved containeren til 
afhentning af Næstved Havns 

personale.  

 

JF. BEK 2159 af 09/12/2020 

skal driftsaffald opdeles i: 

• Større stykker 

brandbart/ 

forbrændingsegnet 

affald 

• Større stykker ikke 

brandbart affald/ 

deponeringsegnet 

affald 

• Affald, der skal 

sorteres til særskilt 

genanvendelse. 

Dette opdeles i 

følgende sorteringer: 

 

1. Glasaffald. 

2. Metalaffald. 

3. Plastaffald 

4. Papiraffald 

5. Papaffald. 

6. Tekstilaffald. 

7. Restaffald* 

 

Det er skibets ansvar at 

sortere og aflevere affaldet i 

henhold til ovenstående 

opdeling. I modsat fald kan 

havnen afvise at modtage 

affaldet. 

 

*I planperioden undersøges 

de nærmere regler for 

behandling af madaffald. 

 

Benyttelse af  

opstillede/rekvirerede containere 
på havneområdet er omfattet af 
no-special-fee, hvis der er tale 
om mængder, der svarer til 
skibets størrelse og normale fart 
fra sidste havn.  

  

I tilfælde som anført under pkt. 

5, betales efter faktiske 
omkostninger tillagt et 

administrationsgebyr på 10%.  

 

For eventuelle passagerskibe og 
krydstogtskibe gælder særlige 

aftaler. 
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Liste over affaldsbehandlere/transportører, der primært benyttes: 

 

Maskinslop og 

anden spildolie 

 

AVISTA OIL, Juelsmindevej 6/18, 4400 Kalundborg.  

Tlf. 59 56 56 44 

Kemikalieaffald 

 

Næstved Genbrugsplads, Fiskerhusvej 22, Ydernæs, 4700 Næstved. Tlf. 

55 73 48 16 

 

AffaldPlus, Ved Fjorden 20, Ydernæs, 4700 Næstved 

Tlf. 55 75 08 00, www.affaldplus.dk  

 

Affaldplus, Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105 B 4640 Faxe 

Tlf. 56 71 59 60, www.affaldplus.dk  

 

Er der mere farligt affald end ovenstående kan håndtere kontaktes: 

 

AffaldPlus datterselskab ALFA Specielaffald www.alfa.dk, Tlf. 54 88 11 00  

 

Fortum Waste Solutions, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, tlf. 80317100 

 

SWS, Herthadalsvej 4 A,4840 Nørre Alslev, tlf. 54400212 

 

Transportør af farligt affald: 

ALFA Specialaffald på tlf. 5488 1100 

Kloakspildevand 

 

NORVA 24 Smedevænget 15, stenstrup, 4700 Næstved Tlf. 55 70 04 84 

www.norva24.kloak@norva24.dk 

 

Jørgen Møller Kyse ApS, Harrested Skovvej 17, Harrested 4700 Næstved 

Tlf. 55 44 42 03, www.jm-byg.dk 

 

Driftsaffald 

(kabysaffald) 

 

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 

Tlf. 55 88 61 80, www.naestvedaffald.dk  

 

Øvrige: https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx 

 

Større stykker 

brandbart/ikke 

brandbart affald 

AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved 

Tlf. 55 75 08 00, www.affaldplus.dk 

 

Affaldplus Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105B, 4640 Faxe 

Tlf. 56 71 59 60, www.affaldplus.dk  
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Jern og metal 

 

 

Gendan, smedevænget 6, 4700 Næstved,  

Tlf. 55 70 01 78, www.gendan.dk  

Lasteaffald træ 

(genbrug) 

 

Karrebæk Vognmandsforretning – Vagn Nielsen ApS. 

Tlf. 55 44 20 20, www.55442020.dk 

 

 

2.  Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

  

 

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de 

forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid 

er tilstrækkelig kapacitet.  

 

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med 

henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet. 

 

Ajourføring: 

Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at 

foretage nødvendig revision.   

 

 

3  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald  

 

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en 

positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at 

aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.  

 

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er 

selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem. 

 

Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i fraktionerne jf. pkt. 1, som 

havnebestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i. 
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4.  Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen  
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5.  Beskrivelse af afgiftsordningen 

 

 

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), 

hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af 

modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster. 

Der opkræves dog særskilt betaling jf. § 13, stk. 3 , hvis et eller flere af følgende punkter ikke er 

opfyldt: 

1) Hvis den mængde affald fra skibe, der ønskes afleveret, er større end den mængde affald, 

skibet ved normal drift - henset til skibets størrelse og type - ville frembringe siden sidste 

havneanløb. Dette gælder kun for skibe, der er omfattet af anmeldelsespligten i § 12, stk. 1. 

2) Hvis affald fra skibe ønskes afleveret uden for havnens almindelige arbejdstid. 

3) Hvis der ikke betales normal havneafgift. 

4) Hvis anmeldelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med § 12. 

5) Hvis skibet ikke leverer den nødvendige pumpekapacitet til aflevering af olieholdigt 

driftsaffald. 

6) Hvis der er tale om lastrelateret kloakspildevand eller lastrelateret affald omfattet af Marpol 

73/78, bilag V. 

 

 

6.  Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet 

 

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til 

Havnen, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Havnebestyrelsen, som 

fremsender kopi til Miljøstyrelsen. 

 

 

7.  Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen 

  

Næstved Havn indkalder havnens regelmæssige brugere til Havnerådsmøde 2 gange årligt. På 

disse møder 

kan Næstved Havns affaldsordning debatteres. 

 

 

8. Høringsprocedure og ikrafttræden 

 

Affaldsplanen har været til udtalelse hos: 

• Beliggenhedskommunen 

 

Disse regler træder i kraft den 14. december 2021 og erstatter efter den dato tidligere udsendte 

bestemmelser 
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