DEN LILLE GRØNNE 2022

Sådan sorterer du dit affald ∙ Find vej til ”Rest efter sortering” ∙ Brug stranden rigtigt
Få byggetilladelse på kun 3 uger ∙ Gode råd om olietanke, naturpleje og fællesveje
Har du styr på byggeaffaldet? ∙ Kom i kontakt med kommunen ∙ Beskær dine træer

Forord
Du sidder med Den Lille Grønne fra Odsherred Kommune
– din selvbetjeningsguide til de grønne områder.
I år kan du læse om Tour de France, og hvordan du forbereder din byggesag bedst.
På midtersiderne finder du genvejen til ”Rest efter sortering” på genbrugsstationerne
- og selvfølgelig finder du sorteringsvejledninger for affald.

Affald

Kontakt
Når du ringer til 59 66 66 66, kan du komme
i kontakt med Den Digitale Hotline. De kan
fx besvare spørgmål om barsel og boligstøtte
samt generelle spørgsmål om byg og miljø.

Den Digitale Hotlines åbningstider
Mandag-torsdag:
Fredag:
Søndag:

kl. 8-20
kl. 8-16
kl. 16-20

Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling. Bestil i stedet tid til
at blive ringet op eller send os en e-mail.
odsherred.dk/bestiltid
Affald: affald@odsherred.dk
Byggesag: byggesag@odsherred.dk
Miljø: miljoe@odsherred.dk
Natur: natur@odsherred.dk
Plan: plan@odsherred.dk
Vand: vand@odsherred.dk
Trafik: trafik@odsherred.dk
Klima og energi: klima@odsherred.dk
odsherred.dk

Har du ikke fået hentet dit affald?
Brug odsherred.dk/affald eller ring
til Urbaser på 41 87 91 92

Skorstensfejere
Nord: Kasper Kaas, 59 91 08 77,
odsherrednord@skorstensfejeren.dk
Syd: Kennet Søegaard, 22 28 05 84,
odsherredsyd@skorstensfejeren.dk
På vores netkort kan du se, hvilken
skorstensfejer, du får besøg af.
Se hvordan du gør på temasiden om
netkort på side 47.

Odsherred Forsyning
odsherredforsyning.dk
70 12 00 49
• Kloakering af sommerhusområder
• Drikkevand i Nykøbing og Egebjerg
• Varme i Højby, Vig, Grevinge og
Herrestrup
• Håndtering af spildevand
• Tømning af hustanke og samletanke med slamsuger
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TOUR DE FRANCE PASSERER ODSHERRED

Lørdag den 2. juli 2022 kommer verdens største cykelbegivenhed, Tour de
France, forbi Odsherred Kommune. Det er en enestående og once-in-a-lifetime
begivenhed, som vi som kommune vil gøre det bedste for, at alle får mest mulig
oplevelse og glæde ud af.
Feltet med cirka 200 cykelryttere kører på en cirka 50 km lang rute i Odsherred
fra Audebodæmningen i øst til midt på Nekseløvej ved Havnsø i vest på den 2.
etape, som går fra Roskilde til Nyborg og er på 198,5 km.
Afviklingen indebærer afspærring af selve cykelruten og sideveje og vil påvirke
trafikken i hele området. Det er derfor en god ide at undlade at planlægge
familiebegivenheder med gæster i bil i området omkring ruten, for det vil næsten
med sikkerhed være umuligt at komme frem eller tilbage. Mange tusinde, måske
hundredetusinde, tilskuere ventes at følge løbet og vil påvirke færdslen i området.
Hvis du selv har lyst til at følge løbet i Odsherred, anbefaler vi, at du i god tid
orienterer dig om trafik- og færdselsforholdene og så vidt muligt benytter gåben,
cykel eller kollektiv transport til og fra begivenheden.
Du kan læse om cykelløbet, se mere om ruten og de lokale arrangementer på:

odsherred.dk/tour
letourcph.dk
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BRUG BYG OG MILJØ

Når du vil anmelde byggeri og miljøprojekter

Husk alle bilag og følg din sag
Brug Byg og Miljø til at søge om tilladelse til at bygge nyt, bygge til og bygge
om, eller søge om visse miljøtilladelser, fx opstilling og sløjfning af olietanke,
jordvarmeboringer og nedsivningsanlæg.
Byg og Miljø guider dig gennem ansøgningen trin for trin - og du kan få yderligere
hjælp hos Den Digitale Hotline (se side 2). Efter du har indsendt, får du besked,
når der er nyt i din sag.

Undgå fejl, når du anmelder byggeri
•
•
•
•

Husk
Husk
Husk
Husk

fuldmagt
brand- og konstruktionsklasse
tekniske forhold i bygningsreglementet
tegninger over byggeriet

Undgå fejl, når du anmelder olietanke
• Husk at give oplysninger fra tankpladen eller tankattesten
• Husk placering aftegnet på kort
• Hvis du opgraver en olietank, skal du vedlægge dokumentation

bygogmiljoe.dk
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Motorvejen til din byggesag
Står du og skal lave en tilbygning, bygge om eller bygge helt nyt,
så har vi et tilbud til dig.
Byggetilladelse på 3 uger

Overblik over din byggeansøgning

Du kan få en byggetilladelse på kun 3 uger,
hvis dit byggeri overholder lovgivningen og
ikke kræver dispensationer af nogen art.

Du kan med fordel supplere vores STRAKSvejledning med vores almindelige byggevejledning, som du også kan finde på vores
hjemmeside. I vores byggevejledning kan du
få et overblik over, hvilke materialer vi skal
bruge til vores almindelige sagsbehandling, og
du kan sikre dig, at vi får alt det nødvendige
materiale tilsendt fra starten.

Vores STRAKS-koncept er et samarbejde
mellem ansøger og Odsherred Kommunes
Byggesagsteam.
Du skal selv gennemgå lokalplan, tinglyste
servitutter, samt undersøge om der er naturbeskyttelse eller forurenet jord på din
ejendom.
Du sørger for at dit byggeri overholder de
forskellige lovgivninger, og at det materiale,
du har indsendt, ikke har mangler.
Mangler din byggesag ingenting, kvitterer vi
med en byggetilladelses senest 3 uger efter,
at ansøgningen er oprettet i vores system.
Hvis du vil vide mere, om hvordan du skal søge
en STRAKS-ansøgning, og hvad du skal levere
udover den almindelige byggeansøgning, kan
du læse mere på vores hjemmeside

Når vi har alle oplysninger fra start, behøver
vi ikke at bede dig om yderligere oplysninger,
og dermed bliver sagsbehandlingstiden så kort
som muligt.
Du skal altid søge digitalt gennem vores
ansøgningsportal på Byg og Miljø.
bygogmiljoe.dk (se side 5)
odsherred.dk/byggeri
byggesag@odsherred.dk
odsherred.dk/bestiltid

Ønsker du hurtig byggesagsbehandling, så prøv vores STRAKS-koncept. Foto: Peter Haugaard.
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BYGGERI

Du skal anmelde til kommunen, inden du bygger nyt og bygger til. Husk også at anmelde byggeaffaldet, hvis
du river noget ned.

Hvad er en BBR?
Alle kommuner skal føre et Bygnings- og Boligregister (BBR), som viser
faktiske, fysiske bygnings- og boligforhold i kommunen.
Din ejendom - dit ansvar
Ejer du ejendomme, bygninger eller tekniske
anlæg, skal du give kommunen besked om de
oplysninger, som har betydning for drift og
ajourføring af Bygnings- og Boligregistret.
BBR-registreringen beskriver de faktiske
forhold på en ejendom, bygning eller teknisk
anlæg. Det er dog ikke et bevis for, at alle
gældende love og bestemmelser er overholdt.
Som ejer skal du dokumentere rigtigheden af
de oplysninger, du meddeler til os og sørge
for også at oplyse ændringer, der ikke kræver
anmeldelse eller byggetilladelse.

Find din BBR-oplysninger
Du kan altid se alle BBR-meddelelser på:
ois.dk
Hvis du logger ind på siden med din NemID, har
du mulighed for at printe en BBR-meddelelse.

Ved ejerskifte, rettelser og når vi afslutter
en byggesag, får du automatisk en BBRmeddelelse tilsendt i din e-Boks.

Ret din BBR-oplysninger
Hvis du har rettelser eller ændringer til
dine BBR-oplysninger, kan du logge på selvbetjeningsløsningen ”Ret BBR” på bbr.dk/ret.
Vi vil derefter tage stilling til ændringsforslaget, hvorefter du vil høre nærmere. Har
du brug for teknisk support til at logge dig
på ”Ret BBR”, skal du kontakte ”SKAT Ret
BBR Support” på 72 22 28 55. Du kan stadig
benytte formularen på BBR’s hjemmeside til
dine ønskede ændringer.

Spørgsmål til din BBR-oplysninger
Har du spørgsmål til din BBR, så skriv til:
byggesag@odsherred.dk

BYGGERI
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Hegn og skel mellem dig og din nabo
Der er hegnspligt i Danmark. Det betyder, at
du har ret til et hegn mellem dig og din nabo.
Du og din nabo må som regel selv bestemme,
hvordan hegnet mellem jeres ejendomme
skal se ud. Hegn kan eksempelvis være hæk,
mur, plankeværk eller trådhegn. Kan I ikke
blive enige om hegnet, skal I bruge reglerne i
hegnsloven.
Der findes tre typer hegn:
• Fælleshegn - der står i skellet mellem to
grunde
• Eget hegn - der står langs skellet i en
afstand af indtil 1,75 m.
• Indre hegn - et hegn, som enten ikke følger
skellinien, eller som står mere end 1,75 m
fra skellet.

Træer er normalt ikke hegn
Hvis træer skal være et hegn, skal de stå på
række, med kort afstand og ikke stå mere end
1,75 m fra skel. Træerne skal også fylde en
væsentlig del af skellets længde, før de udgør
et hegn.

Hvad kan du bruge hegnssynet til?
• Hvis du ikke kan blive enig med din nabo
om opsætning af et fælleshegn.
• Hvis du ikke kan blive enig med din nabo
om vedligeholdelsen af et fælleshegn.
• Hvis du har brug for en vurdering af, om
træerne danner et hegn bl.a. ud fra, hvor
mange træer der er, samt om de er ensartede og af samme størrelse.

Hvad kan hegnssynet ikke?
Hegnssynet har ingen kompetence til at tage
stilling til enkeltstående træer, hvis de ikke
er en del af et hegn. Det betyder, at hvis din
nabos træer skygger, eller grenene fx vokser
ind over din grund, kan du klage. Det sker ved
at lægge sag an ved domstolene.
Hegnssynet kan heller ikke tage stilling til,
hvor skellet mellem to ejendomme er. Det
betyder, at hvis du og din nabo ikke er enige
om skellets placering, så skal I kontakte en
landinspektør, som er den eneste, der har
myndighed til at fastsætte skel.

Kontakt
Du finder skema og vejledning til anmodning på:
odsherred.dk/hegnssynet
Du kan bestille tid hos kommunens jurateam,
der kan vejlede dig i spørgsmål om hegn og
hegnsloven, men ikke kan udtale sig om
konkrete sager på:
odsherred.dk/bestiltid
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HEGN OG SKEL

BESKÆRING

Giver godt naboskab

BESKÆR
hække, buske
og træer

Hvis du får et påbud og ikke overholder tidsfristen, kan kommunen
tvangsbeskære beplantningen på din regning
Du har som grundejer ansvar for, at vejene er fremkommelige, så:
•
•
•
•

alle kan få hentet deres affald
slamsugeren kan komme frem
udrykningskøretøjer kan komme frem til tilskadekommende
alle kan komme sikkert frem - og hjem

Træer og buske der rager ud over vejarealet og rabatten øger risikoen for
trafikulykker, og for at skraldebiler, slamsugere og redningskøretøjer ikke
kan komme frem til deres mål.
Husk du skal beskære mindst 4,5 meter over kørebanen, mindst 3 meter over fortovet eller rabatten og sørge for at beplanting og grene ikke rager ud over skellet.
Vær særlig opmærksom på glemte bagskel og beplantning, der rager ud over
vejarealet.

odsherred.dk/beskaering
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SELVBETJENING TIL AFFALD
Hele døgnet rundt

Find informationer
I Renoweb kan du selv hente alle de informationer, du mangler:
•
•
•
•
•
•

Hvilke affaldsordninger, har jeg på min adresse?
Hvornår får jeg hentet storskrald?
Hvad tager I med til storskrald? (brug sorteringsguiden)
Hvordan skal mit affald sorteres? (brug sorteringsguiden)
Print din tømmekalender
Bestil en ekstra beholder

Giv os besked
I Renoweb kan du også give os besked:
• Hvis dit affald ikke er hentet (renovatøren kan også se disse oplysninger)
• Hvis din beholder er gået i stykker (låget, hjulet eller skillerummet)
Jo hurtigere du giver os besked, desto hurtigere kan vi udbedre fejlen.
Tilmeld dig sms- eller e-mail-service. Så får du besked, før vi henter dit affald
og/eller besked ved evt. driftforstyrrelser om kompostdagen m.m.

odsherred.dk/affald
10

Affaldsordninger i Odsherred
Det er ikke alt affald, vi henter ved husstandene. Noget affald skal du selv
bringe til vores bobler eller til vores genbrugsstationer og grenplads.

Alle boliger og
sommerhuse

Helårsboliger

Find dem tæt på dig,
fx ved supermarkeder

Genbrugsstationerne

Hvad koster det?

Hvilke beholdere har du?

Taksterne for affald dækker både husstandsindsamlingen, storskrald, haveaffald, brugen
af vores bobler til papir og glas samt adgang
til genbrugsstationerne.

Du kan se hvilke beholdere, der er på din
ejendom på vores selvbetjeningsløsning:

Taksterne for 2022 er:

Er der fejl, så kontakt Affaldsteamet på:

Sommerhuse: 2.535 kr./år
Helårshuse: 2.824 kr./år

odsherred.dk/affald

affald@odsherred.dk
odsherred.dk/bestiltid

Etageejendomme har samme sorteringsmuligheder som helårshuse. Foto: Odsherred Kommune.

AFFALD
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Vi henter dit affald
For at skraldemanden kan hente dit affald, skal din skraldespand placeres
rigtigt, og din adgangsvej eller kørevej skal være fremkommelig. Du skal
blandt andet beskære bevoksning ud mod vejen.
Krav til din adgangsvej

Mangler du en tømning?

• Adgangsvejen skal være mindst 1 m bred
og bestå af et fast underlag: fliser, asfalt
eller lignende. Granitskærver, perlesten,
ærtesten, græs og lignende er ikke fast
underlag.

Giv os besked via selvbetjeningen. Læs mere
på side 10.

• Der må ikke være trapper og adgangsvejen
må stige maks. 1 m pr. 10 m adgangsvej.
Der skal være fri adgang til beholderen og
plads omkring den. På tømmedagen skal
beholderen stå med håndtagene og
hjulene vendt ud mod vejen.

Der skal være fri passage fx ved
beskæring af træer og buske
• Ejendomme med helårsrenovation må
stille beholderen maks. 10 m fra skel.

Hvor tit kommer skraldebilen forbi?
Vi tømmer rest- og madaffald ugentligt i uge
23-35. Resten af året tømmer vi affald hver
14. dag.
Vi indsamler aviser og metal ved helårshuse
9 gange om året.

Husk
1. Håndtaget skal vende udad.
2. Husk poser til både mad- og
restaffald. Poserne køber du selv.
3. Låget skal kunne lukkes.

• Ejendomme med sommerhusrenovation
må stille beholderen maks. 5 m fra skel,
såfremt adgangsvejen er i orden.

4. Vi henter kun sorteret affald. Husk,
der er sorteringsvejledning i låget.

Ved sommerhuse i landzone og sommerhusområder med mere end 5 m til adgangsvejen
og ved landejendomme med mere end 10 m
til adgangsvejen, må du stille din skraldespand ved din ejendom, hvis er kørevejen er
i orden.

6. Du skal selv holde beholderen ren.

Kørevejen til din ejendom skal være fri
for forhindringer og tilstrækkelig bred og
funderet til, at skraldebilen kan køre på den.
Er adgangsvejen blind, skal skraldebilen
kunne vende ved din ejendom.
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AFFALD

5. Du må ikke fjerne skillerummet.

Hvis du har ekstra affald
Hvis du har mere affald end der kan være i din beholder, får du ikke tømt.
Låget skal kunne lukkes helt.
Bestil en ekstra beholder

Køb en ekstra affaldssæk

Hvis du ofte har for meget affald, kan du
bestille en ekstra beholder til restaffald.

Har du af og til mere affald, end der kan være
i beholderen, kan du købe en ekstra sæk
påtrykt ”Ekstra”.

En ekstra 240 l-beholder koster 1.050 kr/år
for helårshuse og 960 kr/år for sommerhuse.
Du kan bestille en ekstra beholder på:
odsherred.dk/affald
Har du allerede en ekstra beholder, men vil
afmelde den, så kontakt Affaldsteamet på:
affald@odsherred.dk

En ekstra sæk koster 40 kr. I prisen er selve
sækken, tømning og affaldsafgiften inkluderet.
Hvis du ofte låner eller lejer dit sommerhus
ud, kan du evt. have ekstra sække liggende til
gæsterne.
Se hvor du kan købe ekstra sække på:
odsherred.dk/ekstra-saekke

odsherred.dk/bestiltid

AFFALD
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›
›
Husk posen

›
›

Frugt og grønt - også skræller
Kogt og stegt mad - fx sovs
kartofler, pasta, kød og
lignende
Knogler og ben fra kød
Fiskeaffald

›
›
›
›
›

Mælkeprodukter
Rester af brød og kage
Skaller fra æg og nødder
Buketter
Kaffegrums, teblade og filtre

MADAFFALD er både skræller og det, der kunne være blevet spist.
MADAFFALD kan være både råt, kogt, stegt og bagt, du må også gerne komme servietter
og køkkenrulle i, hvis de har været brugt til mad. Buketter er også i orden, men ikke
potteplanter - heller ikke de helt små med fx krydderurter (pga. jorden).
MADAFFALD bruges til produktion af biogas, der bruges til fx el, varme og transportformål.
MADAFFALD pakkes i en almindelig skraldepose. Posen fjernes i forsorteringen.

Husk posen

›
›
›
›
›

Bleer, bind, vatpinde og
lignende hygiejneartikler
Kartoner fra juice og
mælkeprodukter
Pap- og kartonemballage
med madrester - fx
pizzabakker
Aske og grillkul (koldt
og pakket i lukket pose)
Støvsugerposer

›
›
›
›
›
›

Plastikemballage fra
fx ketchup og tandpasta
Skumbakker fra fx frugt
Stearinlys
Engangstallerkner og -bestik
Kaffeposer, chipsposer
og lignende blandede
emballager
Hundelorte i poser

RESTAFFALD er ”posen under vasken”.
RESTAFFALD er også sorteret affald og er fx ikke storskrald, haveaffald eller affald der
kan genanvendes
RESTAFFALD brændes - og derfor skal det være brændbart.
RESTAFFALD skal pakkes i en pose og låget på beholderen skal kunne lukkes.
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AFFALD

›
›
›
›
›
›

Aviser og ugeblade
Tidsskrifter uden plastik
Reklamer
Breve, kuverter, postkort
Skrivepapir
Pjecer og foldere

›
›

Tegneserier og paperbacks
Små kartonæsker fra fx
cornflakes, æg og tandpasta men ikke pap

Karton skal rives i stykker eller
foldes sammen.

Husk, at du også gerne må komme karton ned i beholderen til PAPIR. Det gælder også på
genbrugsstationerne og i boblerne. Karton kan du kende fra pap, ved at rive i det. Pap
har bølger, mens karton flosser som papir.
Det eneste du skal huske er, at rive kartonæsken i stykker eller klappe æsken sammen,
så den ikke fylder så meget.
PAPIR kan genbruges 7-10 gange.

›
›
›
›
›

Konservesdåser, skyllede
Alubægre fra fyrfadslys
Kagedåser, gryder og pander
Kapsler og låg af metal
Stanniol, rent

›
›
›

Leverpostejbakker og andre
foliebakker, uden madrester
Øl- og sodavandsdåser
uden pant
Småt jern og metal

Der er store miljøfordele ved at genanvende METAL.
1 kg aluminium udvundet af bauxit skaber 85,4 kg affald. Et kilo genbrugsaluminium giver
derimod kun 3,5 kg affald. Når vi genbruger aluminium, sparer vi mellem 90 og 97 % af
energien.
Vi samler småt metal ind ved helårshusene. Har du sommerhus, kan du aflevere metal på
genbrugsstationerne samt i bobler i Klint, Høve Strand og på Odden.

AFFALD
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›
›

Gælder alle slags
husholdningsbatterier
Helårshuse kan lægge
batterierne i en pose på det
blå låg til papir og metal
eller aflevere dem på
genbrugsstationen.

›
›

Sommerhuse skal selv
aflevere batterier på
genbrugsstationen.
Etageboliger har ofte røde
bokse opsat til indsamling
af batterier.

BATTERIER indeholder både metaller, der kan genbruges og farlige stoffer, der skader
miljøet, hvis de smides i skraldespanden eller i naturen.
1 kg BATTERIER kan blive til 570 g nye råvarer.

›
›

Tomme vinflasker - gerne
med skruelåg og folie

›

Anden glasemballage
- fx fra juice og saft

Tomme glas fra syltetøj, sild
og lignende - gerne med låg.

GLAS kan bruges igen og igen. GLAS og flasker kan afleveres i bobler eller på genbrugsstationen.
Porcelæn, keramik, spejle, vinduesglas, ovnfast glas eller krystalglas er ikke GLAS.
GLAS skal være tomme.
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Vi henter kun sorteret affald
Det er ikke uvilje, når skraldemanden ikke tømmer skraldespanden eller
lader storskraldet stå.
Vi henter kun sorteret affald. Uanset om det
er affald i beholdere eller haveaffald og storskrald. Det er dit ansvar at holde dig orienteret
om, hvad vi henter i Odsherred.

Typiske fejlsorteringer
i beholderne

!

Find vejledningerne

• Glas, flasker og porcelæn

Brug sorteringsvejledningerne i låget på dine
beholdere og på de foregående sider. Du kan
også bruge sorteringsguiden på:

• Restaffald i madaffald, papir
eller metal

odsherred.dk/affald

• Aske, der ikke er pakket i poser
• Spraydåser i metal
• Pap

Når du sorterer affaldet rigtigt, sikrer du både
en høj genanvendelse af affaldet og et godt
arbejdsmiljø for dem, der håndterer dit affald.

• Storskrald og elektronik (fx
drikkeglas, fjernsyn, inventar,
redningsveste)

• En opvaskemaskine fyldt med opvask
giver ekstraarbejde for dem, der skal
genanvende den.

• Farligt affald i restaffald

• Det er også uhygiejnisk at åbne et brugt
køleskab med madvarer.
• Når du ikke pakker asken ind, er der risiko
for, at skraldemanden indånder asken, når
beholderen bliver tømt.
• En spraydåse i metal kan sætte en hel
skraldebil i brand.
Har vi ikke taget dit affald med, er det dit
ansvar at få sorteret affaldet rigtigt.
Du skal derefter vente til din næste tømmedag, købe særlige sække til ekstra restaffald
eller bestille en ekstratømning til 320 kr. per
beholder. Så sørger vi for, at den bliver tømt
snarest muligt.

Typiske fejlsorteringer
i storskrald og haveaffald

!

• Haveaffald i plastiksække eller
grene bundet med plastiksnor

• Køleskabe og opvaskemaskiner,
der ikke er tømt
• Møbler med glas – fx glasborde
og -låger
• Byggeaffald
• Græsslåmaskiner med olie
eller benzin
• Farligt affald - fx tomme
malerbøtter

Andre ting skal du selv aflevere på genbrugsstationerne (se “Nej tak” på side 19).

AFFALD
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Storskrald, haveaffald og grene
Vi indsamler storskrald sammen med haveaffald og grene tre gange om året.
Du skal sætte dit storskrald ud til vejen senest kl. 7 den dag, vi henter det.
Du må sætte 3 x 10
10 enheder pr. indsamling. En enhed er en
klar sæk eller et møbel.
10 papirsække med haveaffald. Det er
vigtigt, at haveaffaldet er i papirsække, som
kan komposteres. Bruger du anden emballage,
tager vi ikke dit haveaffald med. Bruger du en
beholder til småt haveaffald, svarer den til to
sække. Beholderen skal være forsynet med
klistermærke og skal stilles frem til skel før
tømning.
10 bundter grene, bundet med komposterbar snor, fx sejlgarn eller hampesnor. Hvert
bundt må højest være 1 m langt, højst veje
20 kg og grenene må højst være 10 cm tykke.
Hver enhed må veje maks. 20 kg og fylde
1x1 m (undtaget møbler og hårde hvidevarer).

Sådan gør du
• De enkelte affaldstyper skal stå klart
adskilt fra hinanden.
• Sorter alt mindre storskrald i klare
plastsække efter affaldstype.
• Sæt en tydelig seddel på fx cykler,
barnevogne og klapvogne, hvis de
skal med til storskrald.

Her må du sætte dit storskrald
I parcelhus- og sommerhusområder skal det
helt ud til skel og være synligt, lettilgængeligt
og umiddelbart ved ejendommens adgang
til farbar vej. I landdistrikter og uden for
bymæssig bebyggelse skal dit storskrald stå
ved nærmeste offentlige vej.
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Skraldemanden må ikke hente affald, der står
på din private grund. Du kan altid aflevere
storskrald på genbrugsstationerne i Fårevejle,
Hønsinge, Odden og Nykøbing Sj.
Er du i tvivl om, hvad vi tager med, eller har
vi glemt at hente dit storskrald, så brug:
odsherred.dk/affald
odsherred.dk/bestiltid

Husk
Hvis du benytter en 240 l-spand til
haveaffald ved et sommerhus, skal du
være opmærksom på:
• Beholderen skal stå i skel (ikke ved
siden af dagrenovationsspanden)
med håndtagene ud mod adgangsvej.
• Beholderen skal være forsynet med
klistermærket ”Småt haveaffald”,
som du kan hente gratis på genbrugsstationerne.
• Ved benyttelse af spand til haveaffald er du selv erstatningspligtig,
hvis beholderen går i stykker, fx hvis
et hjul eller låget falder af
• Beholderen svarer til to papirsække
haveaffald
• Der må maks stilles én beholder ud
pr. ejendom

Storskrald, haveaffald og grene
– det tager vi med
Det er dog ikke alt, vi tager med til storskrald. Er du i tvivl, så brug
sorteringsguiden på odsherred.dk/affald

Ja tak
• Græsslåmaskiner (benzin) skal være
tømt for benzin og olie
• Køleskabe og frysere skal være tømt
for madvarer
• Elektronikaffald fx radio, tv og
computere
• Kabler og ledninger
• Jern og metal
• Pap
• Rengjort plastemballage
• Forbrændingsegnet affald fx tæpper,
Flamingo, møbler, springmadrasser

Nej tak
• Byggeaffald, herunder
› Døre
› Isolering (mineraluld, glasuld,
rockwool)
› Beton, mursten og fliser
› Jord
› Toiletter og håndvaske
› Asbest og eternitplader
› Andre tagplader
› Imprægneret træ
› Tagrender
• Brændeovne
• Dagrenovation

• Hårde hvidevarer fx køleskab, fryser,
mikrobølgeovn og komfur

• Dæk og bildele

• Ikke forbrændingsegnet affald
fx persienner og presenninger,
haveslanger, trillebøre

• Farligt affald fx malerbøtter m.m.

• Engangspaller, ikke EUR-paller

• Keramik og kakkelborde

• Grene (bundtet med sejlgarn eller
hampesnor)
• Haveaffald (i papirsække eller
240 l-beholder i sommerhuse)

Bor på du Algade i Nykøbing?

• EUR-paller
• Glas, herunder fx vinduer, spejle
og glasskår
• Haveaffald i plastsække
• Træstubbe og rødder
• Møbler med glaslåger og -bordplader

!

Vi kan ikke hente storskrald i Algade. I stedet skal du skrive til Affaldsteamet før afhentning
og aftale, hvor du kan stille dit storskrald. Datoer for tilmelding i 2022 er: 28. april, 31. august
og 2. november. Storskraldet bliver hentet dagen efter.
affald@odsherred.dk

AFFALD
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Få styr på affaldet inden du river ned
Står du for at skulle nedrive et hus eller sommerhus, er der en række ting,
du skal være opmærksom på, inden du går i gang. For en stor del af
bygningsmassen i Odsherred indeholder tungmetaller, asbest og PCB.
Vi har mange ældre ejendomme i Odsherred.
Det er huse, der er opført og ombygget i en
tid, hvor der var færre krav til indholdet af
tungmetaller, asbest og PCB i byggematerialer
og maling.
Mange af sommerhusene er utidssvarende, og
nye ejere vælger derfor ofte at rive dem ned
og bygge nyt. Men pga. de mange miljøskadelige stoffer, kræver det en miljøscreening af
huset, inden du begynder nedrivningen.

Husk at anmelde nedrivningen
til kommunen
Det er Byggesag, der behandler sager om nedrivninger og nyopførsler. Når du har modtaget
din tilladelse til nedrivning, skal du anmelde
dit byggeaffald til Affaldsteamet på:
bygningsaffald.dk

Du skal altid anmelde affaldet
Du skal altid anmelde dit byggeaffald fra nedrivning eller ombygning – også selv om du selv
river ned og kører affaldet på genbrugsstationen.
De eneste undtagelser fra anmeldelsen er,
hvis nedrivningen udgør:
• mindre end ét ton affald
• mindre end 10 m2

Miljøscreening
Du kan som regel vurdere, hvor meget affald
du har – men det er svært at vurdere, om
huset indeholder farlige stoffer. Derfor er du
nødt til at få et firma til at foretage en miljøscreening. Der findes en lang række firmaer,
der kan foretage prøverne. Du finder dem
lettest ved søgning på internettet.

Ældre huse kan have mange lag maling. Ældre tiders malinger kan være miljøfarlige. Laboratorieprøverne
fortæller om affaldet skal behandles som rent, forurenet eller farligt affald.
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Hvad er en miljøscreening?
Ved en miljøscreening tager firmaet typisk
prøver af malingen på indendørs og udendørs
træværk og murværk (her ser vi ofte forhøjede koncentrationer af tungmetaller og PCB), af
puds på vægge (tungmetaller og PCB), lak på
gulvet (kan indeholde PCB), af klæbemasser
under fliser og gulve (for PCB og asbest) m.m.
Firmaet vil efterfølgende analysere prøverne
i et laboratorium og lave en rapport, hvor
resultaterne fremgår. Hvor mange prøver
firmaet tager, afhænger af husets konstruktion. Har dit hus eternittag, behøver vi ingen
prøvetagning, da både eternit med og uden
asbest anvises til deponi, men affaldet skal
stadig anmeldes.
De fleste ældre sommerhuse har vinduer med
enkeltlagsglas, og er dermed uden PCB. Har
huset termoruder, vil firmaet kigge på tallene
i rammen, da disse fortæller om vinduerne
indeholder PCB.

Anmeldelsen af byggeaffaldet skal
ske senest 14 dage før, du begynder
nedrivningen, og du skal også anmelde
affaldet, selv om du selv river ned og kører
affaldet på genbrugsstationen. Dette er for
at sikre, at affaldet kommer i de rette containere, så miljøfarligt træ ikke ender som
spånplader til fx skabe – eller at det træ, der
skal forbrændes overholder de grænseværdier,
Argo er godkendt til.
I nogle tilfælde er affaldet så forurenet med
fx tungmetaller, at det skal køres til Fortum i
Nyborg, der behandler kemisk affald.

Få mere viden
odsherred.dk/byggeaffald
affald@odsherred.dk
odsherred.dk/bestiltid

Hvad bruger vi rapporten til?
Når rapporten er færdig, skal du eller din
håndværker afgøre, hvem der skal modtage
affaldet – og hvem der skal køre det derhen.
I kan vælge at køre det på genbrugsstationen
eller at køre det direkte til et modtageanlæg,
der dog skal være godkendt til at modtage den
pågældne type affald. Vi bruger anmeldelsen
til at sikre at evt. miljø- og sundhedsfarlige
stoffer ikke kommer ud i miljøet – herunder i
nye produkter.

Anmeldelse af byggeaffald

Vidste du?

!

Ved en miljøscreening tager private
firmaer en række prøver af din ejendom.
Analyserne viser om dit byggeaffald
kan genanvendes eller brændes, eller
om det skal deponeres eller måske
specialforbrændes – afhængig af
indholdsstofferne.

Anmeld dit byggeaffald på Bygningsaffald.dk
og giv os informationer om:
• Hvilken type affald, der skal køres væk
• Hvor det køres hen (godkendt modtager)
• Hvem der skal køre det derhen (godkendt
transportør)
• Miljøscreeningen skal vedlægges.
AFFALD
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Tak, fordi du sorterer
Den 1. oktober sagde genbrugsstationerne farvel til brændbart. Selvom
nogen syntes, det var træls, har de små ændringer i vaner skabt meget
store resultater.
Tallene taler for sig selv. Det gør en forskel, at
brændbart ikke længere er første valg – men
sidste valg, efter at ting til genanvendelse er
sorteret fra.
Både kunder og genbrugsvejledere har fået en
del aha-oplevelser. Fx når tre sække ”blandet
brændbart” er blevet reduceret til to håndfulde, når genanvendeligt affald er sorteret
fra. Så gør det faktisk en forskel.

Du kan altid få hjælp
Vi ved godt, at det er en udfordring at ændre
vaner. Derfor står genbrugsvejlederne også
fortsat klar til at hjælpe dig med de ting, der
kan være svære.
Vi kan ikke lave en fuldstændig sorteringsvejledning til Rest efter Sortering, men på
midtersiderne hjælper vi dig på vej – ikke kun
til Rest efter Sortering, men også til de otte
fokusfraktioner, der er gode at kende, for at
genanvende mere. Har du styr på dem, er du
godt på vej.
Læs mere om affald på genbrugsstationerne
på side 24-28.

32 tons

polstrede møbler
til genanvendelse

11 tons

blød plast og madog drikkekartoner
til genanvendelse

32 tons
tekstiler til
genanvendelse

4x

flere bøger til
genanvendelse

60 %

mindre til
forbrænding

50 %

mindre affald
til deponi
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Bedre overblik og mere genbrug
I 2022 sætter vi øget fokus på skiltning og direkte genbrug fra genbrugsstationerne. Det var også noget mange borgere efterspurgte i den undersøgelse om affald, vi gennemførte i efteråret.
Nationale piktogrammer
I 2022 kommer der nye skilte på alle genbrugsstationerne. Vi kommer bl.a. til at ændre
farver og nogle navne, så vores skilte følger
de nationale standarder. Så bliver det både
lettere at finde de rigtige containere på

tværs af kommuner og lettere at orientere
sig om, hvad der må komme i containerne. Du
kan allerede nu se mange af piktogrammerne
her i Den Lille Grønne, selv om alle skilte ikke
er skiftet endnu. Det bliver de i løbet i 2022.

Fokus på mere genbrug

Du kan støtte det
lokale foreningsliv ved
at stille gode ting ind i
loppecontainerne.
Husk at tingene skal være salgbare.
Se på side 24 hvad foreningerne
tager imod.

I 2022 arbejder vi videre
med nye initiativer, der
skal fremme direkte
genbrug.
Vi kigger ikke kun på loppeeffekter,
men også på fx mursten, fliser og
marksten.

I 2021 fik 364 hvidevarer
forlænget deres liv gennem
reparation og rengøring.
Det sparede 57,8 tons CO2
Pas derfor godt på hvidevarerne,
når du stiller dem til storskrald eller
transporterer dem.

MADRASSER

Som et forsøg indsamler
vi madrasser på Hønsinge
Genbrugsstation og fra
storskrald.

Vi kan bruge alle slags madrasser, bare
de ikke er våde eller mugne.

AFFALD
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Direkte genbrug støtter lokalforeningerne
På alle fire genbrugsstationer har du mulighed for at stille ting ind til salg
af lokale foreninger. Men mange af de ting, der stilles ind i containerne,
kan slet ikke sælges, er ødelagte eller ulækre!
odsherred.dk/genbrug

Nej tak
• Fjernsyn og
fladskærme uden
fjernbetjening
• PC-skærme
• DVD- og videoafspillere
uden fjernbetjening

• Racerbaner (elektriske)
• Glassofaborde (de går
i stykker på lager)
• Store billeder med glas
• TV-borde

• Plæneklippere,
der mangler dele
• Motionsredskaber,
der ikke fungerer
• Gryder og pander,
rustne og ulækre

• Stereoanlæg uden
fjernbetjening

• Ulækre møbler, stole
og sofaer

• Printere og
kopimaskiner

• Store gamle senge

• Toiletter og håndvaske
• Store el-orgler

• Barnevogne, beskidte
og defekte

• Store tunge gamle
skænke, skabe og
reoler

• Børnestole, beskidte
og defekte

• IKEA-skabe og -møbler,
der er skilt ad

• Siddepuder, beskidte
og defekte

• Kontormøbler,
skriveborde

• Bamser, store
og beskidte

• Kontorstole, beskidte
og defekte

24

AFFALD

• Hårde hvidevarer

• Klaverer
• Leksika
• Bogklub-bøger
• VHS-videobånd og
kassettebånd
• Dyner og hovedpuder
• Madrasser

VI HAR LUKKET
24., 25., 26. OG
31. DECEMBER SAMT
1. JANUAR

Vi har indført automatisk betaling via nummerpladegenkendelse for
erhverv. Teknikken giver mulighed for at holde aftenåbent i Hønsinge.

1. MAJ
OG 5. JUNI
LUKKES KL. 12

Genbrugsstationer og grenplads

– adresser og åbningstider

På genbrugsstationerne kan du komme af med mange slags affald og få
hjælp til sorteringen, hvis du er i tvivl.
Find din genbrugsstation

Grenplads (kun grene)

Genbrugsstationen i Nykøbing Sj
Vangen 3, 4500

Grenpladsen i Rørvig
Søndervangsvej 13, 4581

Genbrugsstationen i Hønsinge
Nykøbing-Slagelsevej 10 A, 4560
Genbrugsstationen på Odden
Oddenvej 241 B, 4583

NB - Genbrugsstationen i Nykøbing modtager
ikke grene. De skal afleveres på pladsen i Rørvig
(der kun modtager grene)

Genbrugsstationen i Fårevejle
Storøvej 2, 4540

Almindelige
åbningstider

Vinteråbent på Odden
(Fra 1. nov - 31.marts)

Ubemandet åbent
i Hønsinge

Man-tirs

kl. 7-16

Lukket

kl. 16-22

Onsdag

kl. 7–18

kl. 9–18

kl. 18–22

Tors-fre

kl. 7-16

kl. 8-16 (torsdag lukket)

kl. 16-22

Lørdag

kl. 8-16

kl. 8-16

kl. 16-22

Søndag

kl. 8-16

kl. 8-16

kl. 16-22

Helligdage

kl. 8-16

Lukket

kl. 16-22 (jul og nytår lukket)

AFFALD
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Find vejen til ’Rest efter sortering’
Du finder ikke længere ’Brændbart’ på genbrugsstationerne. Vi viser dig vej
til de 9 fraktioner, hvor det meste af dét, der før kom i ’Brændbart’, skal hen.
Er du i tvivl, kan du altid spørge din genbrugsvejleder. Tak fordi du sorterer!

Brug
sorteringsguiden på
odsherred.dk/affald
eller spørg din
genbrugsvejleder

Bøger

Fedt!
God tur

Ja
Nej

Andet

Ved ikke

Metal

Plastik

Er det
spraydåser?

Kan du krølle
det sammen?

Nej

Passer det ind i de
39 øvrige containere?
Ja

Ved du, hvordan
affaldet skal
sorteres?

Ja

Nej

Kan du tromme
på det?

Nej

Ja
Fedt!
Put det
derover

Er det cd’er,
gulvtæpper,
fletkurve, tagpap, hynder
uden fjedre
eller vådrumsmembran?

Nej
Ja

Er der faremærker på?
Ja

Skal du på genbrugsstationen?
Har du en eller
flere sække med?
Nej

Ja

Hav en rigtig
dejlig dag!

Nej

Ja

Indeholder sækken
mere end én type affald?
Nej

Ja
Hvad er der i?
Følg pilene

Kartoner fra fx
mælk og juice

Tøj og tekstiler

Er tøjet
synligt beskidt?

Ja

Pap (Bølger)

Ja

Er det vådt?
Ja

Nej

Nej

Brug sorteringsguiden på
odsherred.dk/
affald eller spørg
din genbrugsvejleder

Papir

Nej

Nej

Er det
salgbart?

Ja

Nej

Giv det til
organisationerne
Riv ud og gem

Det kan du aflevere på genbrugsstationerne
På genbrugsstationerne kan du aflevere næsten alt. Sortér affaldet
allerede når du kommer det i sække – og ellers kan du få hjælp af vores
genbrugsvejledere på pladserne.
På genbrugsstationerne kan du aflevere:
Direkte genbrug

Glasemballage

Kabler

Småt haveaffald

Planglas

Tekstiler 3

Rødder

Glas med rammer

Polstrede møbler

Grene 1

Sanitet

Madrasser 4

Jord

2

Hård plast

Træ

Farligt affald

Mælke- og brødkasser

Imprægneret træ

Batterier

Blød plast og mad- og
drikkekartoner

Paller

Akkumulatorer
Lysstofrør

Flamingo

Isolering

Elpærer

Dæk

Mursten og tegl

Pap

Elektronik med skærme

Beton og marksten

Papir

Elektronik uden skærme < 50 cm

Asfalt

Bøger

Elektronik uden skærme > 50 cm

Asbest

Jern og metal

Kølemøbler

Rest efter sortering

Dåser (øl og vand)

Hvidevarer

Ikke brændbart (deponi)

Se også sorteringsguiden på:
odsherred.dk/affald

Gipsplader

Husk
Du kan IKKE aflevere dagrenovation
Du kan IKKE aflevere våben, granater
eller ammunition

1

Ikke i Nykøbing. Vi henviser til Grenpladsen i Rørvig

2

Max 1 m3

3

Salgbart tøj skal afleveres til organisationerne.
Ødelagt og plettet tøj skal i Tekstiler. Muggent og
ulækkert tøj skal i Rest efter sortering
4

Kun i Hønsinge. På de øvrige pladser skal madrasser
med fjedre i Polstrede møbler. Madrasser af skum
skal i Rest efter sortering.
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Du må HØJST aflevere 1 m3 havejord
Vi tager KUN imod klare sække
Hvis du er i TVIVL om, hvordan dine
ting skal sorteres, så brug sorteringsguiden eller din genbrugsvejleder

BORGERNET ODSHERRED

Digital platform for demokrati og fællesskab

Del dine idéer
Borgernet Odsherred er kommunens digitale platform til borgerinvolvering.
Med den håber vi, at mange flere borgere, virksomheder, sommerhusejere og
foreninger vil deltage i vores lokale demokrati og fællesskab.
Borgernet Odsherred gør det nemmere for borgere, virksomheder, byråd og
ansatte at få hinanden i tale om de emner, vi er fælles om i vores kommune.
Når vi laver politikker, planer og initiativer, så er det på Borgernet Odsherred,
du kan give dit besyv med og bidrage med dine idéer.
I 2021 er der blandt andet blevet debatteret ny kommuneplan, byfornyelser,
kommende affaldsordninger og fredningen af Skamlebæksletten.
Opret en profil for at følge med og deltage i debatten.

borgernet.odsherred.dk
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Du må gerne lave bål – men pas på!
Det er hyggeligt med bål. Men kend reglerne for bål, grill og sankthansbål
– og husk, at al afbrænding af affald er forbudt.
Du må gerne lave bål i haven i et bålfad eller
på en særligt indrettet bålplads. Du må kun
anvende tørt brænde til bålet. Følg rådene i
boksen, og hold øje med at røgen ikke generer dine naboer.
Hvis du er i tvivl, om bålet er for tæt på
bygninger og beplantning, eller om vinden er
for kraftig, er der nok noget om det.

Er det for tørt?

Brænd aldrig affald
Det er ikke tilladt at brænde affald af.
Haveaffald er også affald!
Eneste undtagelser er Sankthansaften, den 23.
juni, hvor du gerne må bruge haveaffald til at
lave bål.
Du kan selv aflevere dit haveaffald på genbrugsstationerne. Ellers henter vi det tre
gange om året. Se hvornår på:

Når sommeren er varm og tør som både i 2018
og 2019, skal du passe ekstra meget på med
brugen af både grill og bål.

odsherred.dk/affald

Du kan altid orientere dig om den aktuelle
situation og se brandfareindexet, og om der
er indført afbrændingsforbud på:

Husk

brandfare.dk

• Brug dertil indrettede pladser,
hvis du skal tænde bål eller grille

Brandfare.dk er et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL.

• Hold afstand til bygninger og
bevoksning

Det er de kommunale beredskaber, der
indfører afbrændingsforbud ud fra en konkret
vurdering af de lokale forhold. Forbuddet
kan variere, så du skal altid tjekke, hvad der
gælder, der hvor du er.

• Efterlad aldrig et bål eller en grill,
der ikke er slukket helt. Dæk ikke et
bål eller en grill med sand. Det kan
give alvorlige forbrændinger, hvis
nogen træder på det.

Læs mere om reglerne for bål på:

• Tænd aldrig bål eller grill, hvis det
blæser meget eller er meget tørt

odsherred.dk/baal

• Hav altid vand i nærheden, når
du tænder bål eller griller
• Smid ikke cigaretskodder og
lignende i naturen
• Ring 1-1-2, hvis uheldet alligevel
er ude
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Naturen i Odsherred
Odsherred er meget mere end strande og sommerhusområder.
Vores natur spænder fra de gamle, kystnære
bøgeskove i øst over engene ved Hov Vig Naturreservat til de dramatiske stigninger mod vest
med store overdrevsområder i Bjergene og
ved Diesebjerg, de vidtudstrakte strandenge
ved Korevlerne og kuperede kalkbakker ved
Klintebjerg. Det er disse naturområder, der
sammen med landskabet udgør grundlaget for
Danmarks første UNESCO Geopark.

Naturperler
I den syd- og vestlige del af kommunen ligger
Bjergene, Veddinge Bakker, Skamlebæksletten og Næbbet på Ordrup Næs. Det er store
kendte naturområder, som indeholder artsrige
overdrevsarealer med mange fredede og
rødlistede arter.
Korevlerne ud til Sejerø Bugt er et unikt, ungt
naturområde, som er fremkommet efter en
voldsom storm i begyndelsen af 1900-tallet.
I dag er det et artsrigt strandengs- og klitområde omkring en kystlagune. Kvæg af den
hårdføre race Galloway græsser i området
året rundt.
I det nedlagte kalkbrud ved Klint i den nordlige del af kommunen er der et særpræget

landskab med fine overdrevsarealer og kystskrænter, som huser krybdyr som markfirben,
stålorm og hugorm.

Urørt skov giver mere natur
Ægholm Plantage er en skov, der ligger midt
på Lammefjorden. Politikerne har valgt at
skoven skal være urørt. Det betyder, at
biodiversiteten vil stige i takt med at skoven
bliver ældre, og træerne får lov at ligge, hvor
de vælter efter storm eller af alderdom. Det
er til glæde for dyr, fugle og insekter og ikke
mindst de borgere, der vil besøge skoven.
Der findes mange andre interessante naturområder i Odsherred. Gå på opdagelse i dit
lokalområde, så vil du næsten med sikkerhed
kunne få en overraskelse. Det kan være et
vandhul, en gravhøj, en park eller noget helt
andet, som indeholder noget af den natur, du
sætter pris på.
Har du fx besøgt Ægholm eller Højsandet?
Læs mere på:
odsherred.dk/borger/naturvandloeb-og-klima/naturbeskyttelse

Markfirben - han i den flotte grønne yngledragt. Foto: Jan Fischer Rasmussen.
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Giv naturen mere plads i haven
Jordbunden i din have eller på din fritidsgrund, har størst betydning for
hvilke arter, der kan vokse der. Men uanset om din have har sandet og
næringsfattig jord eller har en næringsrig lerjord, kan du selv gøre meget
for at give mere plads til naturen til stor glæde for dyrelivet og dig selv.
Døde og syge træer er levested for mange
insekter og svampe, og gamle hule træer er
til glæde for flagermus og fugle, der yngler i
huller. Bevar derfor de gamle træer så længe
som muligt. Hvis der er fare for, at træet vil
vælte, kan du måske nøjes med at beskære i
stedet for at fælde det. Hvis det er nødvendigt at fælde træet, så lad det ligge, da det
stadig er et værdifuldt levested. Kvasbunker
er et godt skjulested for smådyr og vinterhi til
pindsvin.
Vær opmærksom på at der er regler som beskytter søer, moser, enge, overdrev og strandenge, og at padder, krybdyr og flagermus er
fredet. Spørg Naturteamet, hvis du er i tvivl.

Hold af dit ukrudt
Arter som i folkemunde går under navnet
ukrudt er ofte hjemmehørende urter. Mange
af disse arter har stor værdi for insekter.
Brændenælder som står lysåbent, er fx foderplante for laverne af flere af de smukkeste
og mest elskede sommerfuglearter i Danmark
som nældens takvinge, dagpåfugleøje, det
hvide c og admiral. Tidsler, som er meget
udskældt på grund af deres store spredningsevne, er en fantastisk nektarkilde for vilde
bier og sommerfugle. Løgkarse er foderplante
for sommerfuglen aurora og mælkebøtter er
gode nektar- og pollenkilder. Kløver er gode
nektarkilder for bier.

Vand giver liv
Grav et lavvandet vandhul med flade brinker
som levested for padder og vandinsekter.
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Der går ikke lang tid før dyr og planter
indfinder sig. Undgå at udsætte fisk, da de
spiser paddeynglen. Ligger din grund inden
for strandbeskyttelseslinjen kræver terrænændringer en dispensation fra Kystdirektoratet. Etablering af vandhuller i landzone
kræver tilladelse fra kommunen.
Insekter som fx sommerfugle har som larver
behov for foderplanter. Mange insektarter er
meget specifikke i deres valg af foderplanter,
men generelt lever danske insekter på planter,
som er hjemmehørende.
Når du planter eller sår i sin have, kan du
hjælpe insekterne ved at plante hjemmehørende arter. Vilde bier og også mange
andre voksne insekter som fx sommerfugle
lever af pollen eller nektar, som de finder
i blomstrende urter, buske og træer.

Flere blomster i din plæne
I store dele af kommunen fx i sommerhusområderne langs med kysten er der sandet
og næringsfattig jord. I disse områder er der
allerede en rig og varieret natur, og her vil
der hurtigt komme flere blomstrende planter,
hvis du nøjes med at slå plænen 1 gang om
året. Fjern det afslåede græs for at sikre
lys til jordbunden og undgå ophobning af
næringsstoffer.
Er din plæne helt domineret af græsser, kan
det være nødvendigt at få indført nogle
blomster, hvis din have ligger, så planterne
ikke selv kan sprede sig derhen. Fjern nogle
græstørv og udså blomsterfrø i hullerne.

Sommerfuglearten rødplettet blåfugl kan du støde på i det meste af Danmark. Den findes fx på tørre overdrev, skrænter og brakmarker. Foto: Thomas Nyerup Nielsen.

Gode arter er fx kællingetand, blåhat, musevikke, merian, forglemmigej, hvid okseøje,
håret høgeurt, som du alle kan tage frø af
i naturen. Du må gerne i behersket omfang
samle frø af almindelige plantearter i naturen,
men du må ikke grave planter op.

Slå helst lyngen i etaper over mange år, så
der hele tiden findes lyng i forskellige aldre.
Det giver mulighed for mange flere arter af
blomster og insekter.

Er din plæne næringsrig, er det en god idé
at slå den 2 gange om året. Første gang i maj
for at begrænse dominansen af græsser og så
igen i efteråret. Husk at fjerne det afslåede
materiale. Er din plæne anlagt på gammel
landbrugsjord, eller er græsplænen blevet
gødet, kan det være nødvendigt at gå mere
drastisk til værks for at få flere blomster.
Det kan du fx gøre ved at fjerne græstørven
og udlægge et gruslag, hvori du kan udså en
engblomsterblanding.

Er din grund blevet mørk med bar skovbund,
så tynd ud i træerne og beskær, så der
kommer lys ned til bunden. Det vil give plads
til urter og andre planter. Grenaffaldet bør du
fjerne, så det ikke tilfører næring til jorden,
det vil nemlig forringe de vilde blomsterplanters voksebetingelser.

Lyng kræver pleje
Har du lyng på din grund, er det vigtigt at
pleje den, for ellers dør den efter max. 35-40
år. Lyngen kan du pleje ved at slå den med en
skrub-le lige over jorden, så spirer den igen.

Plej din skovhave

Grønt Råd Odsherred har sat fokus på naturen
i sommerhusområderne, og du kan finde gode
råd, foldere med mere på:
odsherred.dk/naturihaven
dkvild.dk
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De store pileurter er uønskede,
invasive arter
I Danmark findes der to arter af de store pileurter: Japansk pileurt
og kæmpe-pileurt, samt deres hybrid. De store pileurter sætter ikke
frø i Danmark, men formerer sig kraftigt via stænglerne.
De store pileurter er invasive

Lovgivning

Invasive arter er arter, der ikke hører naturligt til i Danmark og skader naturen, forårsager økonomiske tab eller skader menneskers
sundhed.

Der er endnu ikke krav om at bekæmpe de
store pileurter, men de store pileurter breder
sig. Derfor skal du bekæmpe dem i tide. Det
er muligt, at der inden for få år kommer en
pligt til at bekæmpe dem, og så kan bekæmpelse blive væsentligt dyrere, hvis du har
ladet dem brede sig i mellemtiden.

De store pileurter er skadelige for naturen, da
deres vækst er så aggressiv, at de fortrænger
den hjemmehørende vegetation. Dette resulterer i mere artsfattige plantesamfund, som
igen giver færre dyr, fx sommerfugle og fugle.

Bortskaffelse

De store pileurter kan også forårsage økonomiske tab, da deres jordstængler er meget
hårdføre og kraftigt voksende og fx kan
gennembryde beton i huse.

Det er ikke længere tilladt at indføre de store
pileurter til Danmark, ligesom det er forbudt
at transportere dem. Eneste undtagelse er
transport til fx genbrugsstationen, hvor de
skal i brændbart. Husk sække!

I Storbritannien er pileurterne frygtede på
grund af de skader, de kan forårsage på
bygninger. En grund med pileurt er nærmest
usælgelig i Storbritannien.

Jord med plantedele (stængler eller jordstængler) skal afleveres på et behandlingsanlæg, der kan uskadeliggøre plantedelene –
fx RGS i Gadstrup.

Bekæmpelse

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der gode
vejledninger i bekæmpelse af de store pileurter. Søg på “pileurt”:

De store pileurters jordstængler og rodnet
kan nå 2-3 m ned i jorden og 7 m ud fra det
yderste skud. I forbindelse med bekæmpelse
af de store pileurter, skal du være meget
grundig, da selv meget små stykker af jordstængler og overjordiske stængelstykker kan
spire til nye planter.

Hvad gør kommunen?
Odsherred Kommune bekæmper de store
pileurter langs med enkelte kommunale vandløbsstrækninger.

34

NATUR, KYST OG STRAND

mst.dk

Husk
Når du transporterer pileurter til
genbrugsstationen, skal du pakke dem
forsvarligt i lukkede sække, så plantedele ikke spreder sig under kørslen. De
skal afleveres som brændbart.

Hvad må jeg på stranden?
Vores strande og kyster må benyttes af alle til fods hele døgnet rundt både
sommer og vinter. Den fri færdsel gælder uanset om stranden er privat
eller offentlig. Du skal blot overholde nogle enkle regler.
Hunde
Du må gerne have hunde med på stranden.
Fra 1. april til 30. september skal hunde være
i snor - både af hensyn til andre strandgæster
og af hensyn til strandens dyreliv. Du skal
have hunden under fuld kontrol. I folde med
dyr skal du altid have hunden i snor.

Heste
Fra 1. september til 31. maj er ridning tilladt
på den ubevoksede del af strandbredden, hvis
hesten kan komme lovligt ned på stranden.

Du må gerne
• Færdes til fods uanset om stranden
er privat eller offentlig
• Tage ophold og bade, dog mindst
50 m fra beboelsesbygninger
• Tænde bål på ubevoksede strandbredder, så længe brandvedtægterne
overholdes
• Bruge kørestol, trække en cykel
eller skubbe en barnevogn
• lægge en båd uden motor i op til 24
timer på den ubevoksede strandbred
- dog mindst 50 m fra beboelse

Hvad må du samle?
Som udgangspunkt skal du have tilladelse til
indsamling af ejeren. På de offentligt ejede
strande må du tage mindre ting og mindre
mængder sand med hjem. En tommelfingerregel er, at du må tage det med, som du kan
have i en lille spand eller bærepose.

Du må ikke
• Cykle og køre med motorkøretøjer
• Slå telt op
• Forhindre andres lovlige færdsel
• Skilte og hegne

odsherred.dk/adgangtilnaturen
odsherred.dk/baadepaastranden
Der er aldrig langt til stranden i Odsherred.
Foto: Claus Starup.
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Kyst & Strand
Kyst & Strand er Odsherreds egen mærkningsordning, der med flag og
skilte viser dig vej til gode oplevelser langs vores kyster året rundt. Der
er nu 8 lokaliteter med i ordningen.
Kyst & Strand-appen er udviklet, fordi vores
strande og kyster har mange andre ting at
byde på end godt badevand.
Ordningen omfatter fortsat seks gode strande
og to kystlokaliteter, Kongsøre Skov/Sandskredet og Yderby Lyng/Strandvejen. På kystlokaliteterne finder du ikke flag men i stedet
skilte, der beskriver området.
I app’en Kyst & Strand kan du finde informationer om mulighederne ved de enkelte strande
og kyststrækninger.
Der er ikke ændret på antallet af badevandsanalyser ved strandene. Det er som altid
reglerne i badevandsbekendtgørelsen, der
gælder, når det drejer sig om badevandsanalyser.
odsherred.dk/strande-og-badevand

Foto: Peter Haugaard
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Sådan tager vi
prøver af badevandet

!

Vi tager prøver af badevandet på 33
strande i Odsherred. Alle prøver af
badevandet udtages af et eksternt
laboratorium. Vi får resultatet 2-3 dage
efter, prøven er taget, fordi bakterierne
har en opformeringstid i laboratoriet.
På almindelige strande tages der 6–10
prøver i løbet af badesæsonen. På Kyst
& Strand-strande tager vi 20 prøver.

Tang er en del af naturen
Tang er et udtryk for at havet har det godt omkring Odsherred, men tang
kan ogå være en gene, så derfor fjerner vi det fra de mest populære
strande i badesæsonen.
Strande (næsten) uden tang
I Odsherred Kommune vil vi gerne give alle
badegæster mulighed for at nyde en badetur
uden tang. Med tang mener vi ålegræs. I
Odsherred findes også mange andre tangarter, men det er overvejende ålegræs, som
skyller op på strandene.
Vind- og strømforhold fordeler ålegræsset
uens langs kysten. Det betyder, at nogle kyster
er mere udsatte end andre. Især Sejrø Bugt
får store mængder ålegræs, da vi ofte har
vestenvind i Danmark. Desuden er mængden
af ålegræs i havet – og dermed på strandene –
steget som følge af renere havvand.

Natur og landskab
Vi fjerner ålegræs i et begrænset omfang,
da ålegræs medvirker til den naturlige landskabsdannelse.
Sejerø Bugt er udpeget til et særligt naturbeskyttet område - et såkaldt Natura 2000område. Det er på grund af den særlige kystnatur, som ålegræsset er en del af.
Det er unikt, at kysten udvider sig mod havet,
fordi der skyller tang ind, som dækkes af
fygesand. Korevlerne dannes bl.a. af netop af
denne proces. Ålegræs er derfor medvirkende
til, at der dannes en unik natur startende på
stranden med bevoksede strandvolde hen
over klitterne til lagunerne bag Korevlerne,
hvor der blandt andet er et rigt fugleliv.
Vores entreprenører fjerner ålegræs på 12
udvalgte, offentlige strande i juni, juli og
august. Vi rydder en strækning på ca. 100 m.

Ålegræsset bliver skrabet sammen i bunker på
stranden hver onsdag morgen. Her får det lov
at ligge og afvande i op til 48 timer, inden det
køres væk inden weekenden.
Der kan være vind- og vejrforhold i badesæsonen, der gør at vi ikke kan følge med.
Vi fjerner det så hurtigt, det er muligt.

Brug af ålegræs
Vi tager prøver af ålegræsset for at sikre, at
det ikke er forurenet. Alle prøveresultater har
været langt under grænseværdierne. Ålegræs
bliver derfor brugt som jordforbedring af
lokale landmænd, der pløjer det ned.
Vi oplever desuden en stigende efterspørgsel
på ålegræs til erhvervsmæssige, klimavenlige
formål. Vi er derfor i løbende dialog med
lokale og internationale aktører om et fremtidigt samarbejde.
Se hvilke strande, der får fjernet tang på:
odsherred.dk/tang
trafik@odsherred.dk

Foto: Claus Starup
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Rotter
Uanset hvor du bor, har du pligt til
at anmelde rotteangreb.
Rotter er et alvorligt skadedyr, og de skal
be-kæmpes. Har du rotter eller en mistanke
om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde.
Har du rotter inde i beboelsen, vil du blive
kontaktet inden for 24 timer (også i weekender og på helligdage). Ved øvrige anmeldelser
bliver du kontaktet inden 8 dage.
Rottebekæmpelsen bliver betalt over ejendomsskattebilletten, så det koster dig ikke ekstra at
få besøg af rottebekæmperen.
odsherred.dk/rotter
Eller bestil tid hos Affaldsteamet:
odsherred.dk/bestiltid

Andre skadedyr
Er du plaget af andre dyr, fx mosegrise, muldvarper, husmår, hvepse eller
myrer, kan du henvende dig til et skadedyrsbekæmpelsesfirma.
Du kan finde skadedyrsbekæmpelsesfirmaer
på internettet. Vær opmærksom på at nogle
dyr er fredede, og dem må du ikke bekæmpe
uden videre.

Flagermus
Det er ulovligt at slå flagermus ihjel eller
ødelægge deres yngle- og levested. Hvis du
har flagermus i dit hus, kan du som udgangspunkt ikke gøre andet, end at acceptere deres
tilstedeværelse.
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Hvis du ikke kan leve med flagermusene i
længden, er det en mulighed at flytte dem.
Det skal dog være på en måde, der forulemper
dem mindst muligt, da flagermusene ikke kan
overleve at blive flyttet på alle tider af året.
Kontakt den lokale vildtkonsulent i Vestsjælland på 72 54 32 72, som kan hjælpe
med gode råd til, hvordan du kan planlægge
flytningen af flagermusene.
naturstyrelsen.dk/flagermus

Er jorden på din ejendom forurenet?
Har du en ejendom og skal flytte jord, skal du først undersøge, om jorden
er – eller kan være – forurenet. Flytning af forurenet jord skal nemlig altid
anmeldes til kommunen.
Se om en grund er forurenet
Hvis du skal købe en ejendom, er det altid en
god idé, at undersøge om jorden er forurenet.
Du kan se, om en ejendom er forurenet på
Region Sjællands hjemmeside.
regionsjaelland.dk/jord
Vælg ”Se om din grund er forurenet” i søgefeltet og tryk på linket ”Se kort, der viser, om
en ejendom er forurenet”. Her kan du indtaste adressen på en ejendom, og se om der
er registreret en jordforurening. Du vil også
kunne hente en såkaldt jordforureningsattest,
der beskriver forureningen, såfremt der er
noget registreret.
Er grunden forurenet kan du finde flere gode
råd ved at skrive ”Gode råd når din grund er
lettere forurenet” i søgefeltet.

Hvis du skal flytte jord fra et område, der
ligger indenfor de tre kategorier - eller
analyser viser, at din jord er forurenet, skal
du anmelde jordflytningen til kommunen på:
jordweb.dk
Bor du på lettere forurenet jord, kan du godt
dyrke jorden. Du skal blot undgå afgrøder, der
kan være svære at rengøre før spisning som
fx jordbær.
Du kan altid få hjælp eller læse mere på:
odsherred.dk/jord
odsherred.dk/bestiltid
miljoe@odsherred.dk

Skal du flytte jord fra din ejendom?
Hvis du skal flytte jord fra din ejendom, skal
du først undersøge om din ejendom kan være
forurenet - eller mistænkt for at være det.
Dette kan du se på kommunens netkort (se
side 47). Skriv din adresse i søgefeltet og
klik på fanen ”jordforurening” i menuen til
venstre.
Hvis din ejendom er forurenet eller mistænkt
for at være det, vil en eller flere af følgende
kategorier fremgå af kortet:

Jord på genbrugsstationerne

!

Kun hvis din jord kommer fra et område,
der ligger uden for de tre kategorier eller analyser viser, at din jord er ren,
kan du aflevere op til 1 m3 jord på
genbrugsstationerne.

• V1: mistanke om forurening
• V2: konstateret forurening
• Områdeklassificeret: lettere forurenet
FORURENET JORD
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Hold øje med din villaolietank
Mange huse opvarmes stadig med olie. Når du har en olietank, skal du være
særlig opmærksom på dens stand og alder.
Hold øje med din villaolietank
Når du har en olietank, under 6.000 l, skal du
kende reglerne i Olietanksbekendtgørelsen.
For skulle uheldet være ude, og din tank
lækker olie, er uvidenhed desværre ingen
undskyldning.
Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside, og skriv ”regler for
villaolietanke” i søgefeltet.
mst.dk

Hvor gammel er min olietank?
Du kan se alderen på din olietank, enten ved at
kigge på tankpladen eller på din tankattest.

Hvornår skal min olietank udskiftes?
Hvornår din olietank skal udskiftes eller
sløjfes, afhænger bl.a. af tankens type, og
om tanken er overjordisk eller nedgravet.

Hvis tanken ligger i et køreareal og ikke
graves op, kan det være en god idé at fylde
tanken med sand efter den er tømt og bundsuget, så den ikke falder sammen med årene.
Du kan aflevere din udtjente olietank på
genbrugsstationen. Du skal skære et hul i
tanken på 60x60 cm, så det er tydeligt at se,
at tanken er rengjort.
odsherred.dk/olietanke
miljoe@odsherred.dk
odsherred.dk/bestiltid

Husk
• Alle olietanke har en begrænset
levetid. Det er derfor vigtigt, at du
kender alderen på din olietank, så
den ikke overskrider udløbsdatoen.

Hvordan sløjfer jeg min olietank?

• Når en olietank tages ud af brug,
er det vigtigt, at den bliver sløjfet
korrekt og afmeldt hos kommunen.

Du skal få tanken tømt og bundsuget, så der
ikke er olie eller slam tilbage i tanken. Få en
attest fra firmaet, der udfører arbejdet, eller
sørg for på anden måde at kunne dokumentere at arbejdet er udført korrekt.

• Hvis du har fået en ny olietank, er
det vigtigt, at den bliver registeret
hos kommunen. Dette glæder også
hvis du har en gammel olietank, der
ikke er registreret i BBR.

Hvis tanken er nedgravet, anbefaler vi, at
du får din tank gravet op. Du skal under alle
omstændigheder fjerne alle rørføringerne og
få tankens påfyldningsstuds og udluftningsrør
afproppet.
bygogmiljoe.dk (se side 5)
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• Har du skiftet opvarmningsform, er
det vigtigt, at du får anmeldt den
nye varmekilde til kommunen.
• Hvis din tank lækker olie, skal du
straks kontakte kommunen. Udenfor
kommunens normale åbningstid skal
du kontakte Beredskabet.

Pas godt på taget og nyd patinaen
Er der asbest i dit tag? Så husk at overholde Arbejdstilsynets regler
og undlade højtryksspuling.
Alger og mos på et tag er ikke nødvendigvis et
problem for tagets funktion, som er at holde
tæt. Det er ofte mere et kosmetisk problem.
Hvis taget er utæt, så er pengene ofte givet
bedre ud på at få taget repareret eller helt
udskiftet end afrensning og maling.

Gamle eternittage
Er taget et gammelt eternittag fra før 1988,
vil der højst sandsynligt være asbestfibre i
pladerne. Det er ulovligt at højtryksspule et
tag med asbest. Flere har oplevet at vand og
asbestfibre kom ind under taget og i bedste
fald landede på isoleringen. I værste fald gik
det igennem loftet og landede inde i huset
på gulv, senge og møbler. Andre har også
beskrevet, hvordan højtryksspulingen spredte
asbestfibre i hele haven, og det gav bekymring hos naboerne.

Hvis du vil fjerne mos
eller alger fra taget
• Fjern mos med hænderne.

!

• Brug blød børste og rent vand i en
blød stråle.

• Brug godkendte bekæmpelsesmidler
til at fjerne grønne begroninger på
tag, træværk og flisebelægninger.
Tjek produktet på Miljøstyrelsens
hjemmeside, mst.dk.
• Spær afløbsbrønde af så spildevandet
ikke kommer i regnvandskloakken, og
mos ikke stopper brønden.
• Knækkede asbestplader skal emballeres, inden de afleveres på genbrugsstationen.

Tjek algefjerner
Hvis der ved afrensning af tag anvendes
algefjerner, som ikke er godkendt af Miljøstyrelsen, kan et nærliggende vandløb
blive forurenet. Mange steder er kloakken
separeret i hhv. spildevand og regnvandsledningen, så tagvandet ledes urenset ud
i søer eller vandløb (se mere side 42-45).
odsherred.dk/bestiltid
miljoe@odsherred.dk
Regler for at arbejde med asbest gælder også
for private. Se mere på:
at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/
kemi/om-asbest/spoergsmaal-svar/

Mos skader ikke dine tagplader. Men ønsker
du den fjernet, gøres det bedst med blød
børste og blød vandstråle. Så spreder
asbestfibrene sig ikke i nærmiljøet.
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Spildevand på landet og i byen
Både på landet og i byerne er der fokus på bedre håndtering af spildevand.
Kommunen er inddelt i oplande til de forskellige vandløb, søer og kystvande. Bor du i et af
disse udpegede oplandene vil du få en henvendelse fra os, om at du skal forbedre rensningen af husspildevandet fra din ejendom.

Separatkloakerede områder i byer
Bor du i et separatkloakeret område, altså et
område hvor spildevand og regnvand løber i
hvert sit rør under jorden, skal du være opmærksom på, at regnvandet ikke bliver renset
på et renseanlæg, før det ledes tilbage til
naturen. Det er altså ikke ligegyldigt hvad du
hælder i regnvandsristen hjemme i carporten.
Vask for eksempel altid din bil i en godkendt
vaskehal, så naturen ikke belastes med sæbe
og miljøfremmede stoffer.
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Spørgsmål og svar
Ønsker du mere information om spildevand
kan du kontakte vandteamet på:
vand@odsherred.dk
odsherred.dk/bestiltid
Du kan finde den aktuelle spildevandsplan på:
odsherred.dk/spildevandsplan
På vores netkort kan du se, om du bor i et
separatkloakeret område, et åbent-landområde eller et sommerhusområde, der snart
skal kloakeres.
Se mere om netkortet på side 47.

Kloakering i sommerhusområderne
I Spildevandsplan 2019-2022 er det fastlagt at alle sommerhusområder i
kommunen skal spildevandskloakeres. Spildevandskloakering betyder, at
der kun lægges et rør til spildevand i jorden. Regnvandet skal den enkelte
grundejer selv håndtere.
Kloakeringen sker for at fremme en miljømæssig forbedring i kommunens vandmiljø,
samt for at mindske risikoen for uhygiejniske
forhold med opspædt spildevand på terræn.
I mange af sommerhusområderne er der
problemer med høj grundvandsstand, hvilket
gør at det kan være svært at få et nedsivningsanlæg til at fungere ordentligt.
Vi kloakerer 400 sommerhuse om året. Det
betyder, at der går en årrække, før vi er nået
rundt til kommunens ca. 24.000 sommerhuse.
På kommunens netkort kan du se, om der er
planlagt kloakering i dit sommerhusområde.
Har du spørgsmål om tidsplan m.v., kan du
kontakte Odsherred Forsyning på:
odsherredforsyning.dk
Hvis du i dag har direkte udledning af dit
spildevand fra en bundfældningstank eller har
et nedsivningsanlæg, som har svært ved at
følge med på grund af høj grundvandsstand,
kan det muligvis godt betale sig for dig at
investere i en bedre renseløsning i den
mellemliggende periode.
Ejendomme med godkendt spildevandsanlæg,
der er mindre end 10 år gamle på kloakeringstidspunktet, kan få dispensation til at vente
med den fysiske tilslutning til det nye kloakstik, indtil anlægget er 10 år gammelt.
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Hvad gælder for offentlige vandløb?
Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb efter bestemmelserne
i vandløbsregulativet.
På begge sider af offentlige åbne vandløb
er der et arbejdsbælte på 6-8 m og på de
rørlagte 2 m på hver side.
Arbejdsbæltet strækker sig fra vandløbets
øverste kant og ind på marken eller grunden.
Vi bruger arbejdsbæltet, når vi skal vedligeholde vandløbet, og det kan være nødvendigt
at bruge gravemaskiner, når vi oprenser.

Vær opmærksom på
• Vandløbsmyndigheden og åmændene må
arbejde i arbejdsbæltet uden retskendelse.
• Vandløbsmyndigheden varsler normalt ikke
aktiviteter i arbejdsbæltet.
• Som bredejer skal du fjerne det grøde,
sand mv., vi renser op fra vandløbet.
• Du må ikke anbringe bygninger, faste hegn
uden led, plante eller lave udgravninger
af permanent art i arbejdsbælterne uden,
at du har fået en tilladelse af vandløbsmyndigheden.
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• Du skal rydde arbejdsbæltet samt beskære
træer og buske i kanten af arbejdsbæltet,
så grene og stammer mv. ikke generer, når
åmændene skal køre arbejdsbæltet.
• Du får ikke erstatning for skader på
fx afgrøder, træer, buske og hegn, når
vandløbsmyndigheden vedligeholder
vandløbene.
Du skal selv sikre rørudløb, og at drænrør er
lagt så dybt, at de ikke skades ved almindelig
maskinkørsel i arbejdsbælterne.
odsherred.dk/vandloeb
vand@odsherred.dk
odsherred.dk/bestiltid

Vandløb, grøfter og dræn
Vandløb deles op i private vandløb og offentlige vandløb. Langt størstedelen er private.
Hvem vedligeholder vandløbet
på min grund?
Hvis vandløbet er offentligt vedligeholder
Odsherred Kommune vandløbet. Hvis der er
et privat vandløb på din grund, er det dig
som skal vedligeholde vandløbet, med mindre
der ligger en afgørelse om andet. Det gælder
uanset om vandløbet er åbent eller rørlagt.
Som bredejer er du ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen grund det vil sige både at udføre og at betale for
vedligeholdelsesarbejdet.
Hvis vandløb ligger i skel, er det almindelig
praksis (ikke vedtaget ved lov), at to modstående grundejere til et vandløb hver renser
den halvdel, der ligger til højre, når man står
midt på sin grund med front mod vandløbet.

Hvordan vedligeholder jeg mit
private, åbne vandløb?
Du skal sikre, at vandets frie løb ikke er
hindret, men du må ikke grave vandløbet bredere eller dybere. Du må ikke fjerne sten, ler,
grus eller tørv fra vandløbet, kun aflejringer
og nedfaldne blade eller grene, som hindrer
vandets frie løb. For at begrænse plantevæksten kan der plantes skyggegivende træer
på vandløbets bredder. Undgå så vidt muligt
slåning af brinken.

Du skal:
• Beskære beplantning. Du kan efterlade
planteøer og skære planterne skiftevis
i højre og venstre side, så der opstår en
slynget strøm-rende. Men det er vigtigt, at
vandet kan passere.
• Fjerne nedfaldne blade, hvis de hindrer
afvandingen.
• Fjerne grene, som blokerer for vandet.
• Fjerne aflejret sand og slam, hvis det
hindrer vandets frie løb.
• Optage afskårne planter fra vandløbet,
medmindre det ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet
udmunder i.
Har du et dræn eller et rørlagt vandløb skal
du spule det og udskifte rør, når det er nødvendigt.

Hvor tit skal jeg vedligeholde
private vandløb?
Vi anbefaler, at du gennemgår dit vandløb to
gange årligt - i forsommeren og sidst på efteråret. Er vandløbet omfattet af naturbeskyttelsesloven, må du som udgangspunkt ikke
oprense vandløbet uden at få dispensation
fra naturbeskyttelsesloven.
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Vores drikkevand
Har du problemer med vandforsyningen, skal du henvende dig til dit
vandværk. Hos vandværket kan du få oplysninger om forsyningen af vand,
vandkvalitet, vandets hårdhedsgrad, tilslutning, takster og vedtægter mv.
Vandkvalitet
Kommunen fører tilsyn med at vandkvaliteten
opfylder de lovbundne krav. Læs mere på:
odsherred.dk/vand

Markvanding og andet erhverv
Kommunen står for tilladelser og tilsyn med
markvandingsanlæg og vandindvinding til
andet erhverv. Du kan søge tilladelse ved at
udfylde et ansøgningsskema. Find skemaet på:
odsherred.dk/vandindvinding
Send din ansøgning til vores Vandteam på:
vand@odsherred.dk

Ubenyttede brønde og boringer
Brønde og boringer er som åbne sår ned til
grundvandet, og de skal være forsvarligt indrettede, så de ikke forurener. Kommunen kan
forlange, at du sløjfer en ubenyttet brønd eller
boring. Du skal bruge en autoriseret brøndborer og altid først anmelde det til os. Det er
dig som lodsejer, der betaler omkostningerne.
Find listen med autoriserede brøndborere på:
geus.dk
I søgefeltet skriver du: brøndborer. Undersøg
at brøndboreren har et gyldigt A-bevis, der
betyder at autorisationen stadig gælder.
odsherred.dk/bestiltid
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Sådan finder
du dit vandværk

!

Kig på din vandregning, eller find dit
vandværk ved at gå ind på kommunens
netkort. Du kan læse om det på side 47.
Klik på ”forsyning” - ”vandforsyning”. Her
finder du kontaktnumre til vandværket og
link til deres hjemmeside.

BRUG VORES NETKORT
Find oplysninger om din ejendom
og kommunale services

Brug netkortet
Vores netkort giver informationer om en lang række kommunale forhold og
services. Du kan fx se matrikelnumre, lokalplaner, vandværker, grundejerforeninger, kommuneplaner, jordforureninger, skorstensfejere, legepladser,
skoledistrikter
og meget mere.

Brug klimatilpasningskortet
På klimatilpasningskortet kan du se, hvordan forskellige områder i Odsherred
forventes at blive påvirket af klimaforandringerne.
På begge kort kan du søge på en specifik adresse øverst til højre - eller zoome
ind og ud. Brug menuerne til venstre til at klikke de ønskede oplysninger frem.

odsherred.dk/kort
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Det er ejerne selv, der skal sørge for at vedligeholde private fællesveje. Der er ikke krav om snerydning i
sommerhusområderne. Foto: Marianne Diers.

Vedligeholdelse af private fællesveje
En privat fællesvej er en vej, som ikke er kommunal, men som bruges af
flere ejendomme og er åben for almen trafik.
Grundejerens forpligtelser
Hvis du bor på en privat fællevej i en by eller
i et sommerhusområde, er det dig i udgangspunktet, der skal vedligeholde vejen ud for
din ejendom samt fjerne ukrudt og affald,
renholde grøfter, nedløbsriste og rørgennemløb samt rydde sne og sikre mod glatføre på
kørebane og fortov. I vores sommerhusområder har du ikke pligt til at rydde sne.
Der kan gælder andre regler, hvis der er indgået en privat aftale herom. I så fald er det
ofte beskrevet i en aftale eller servitut.
Arbejdet udføres flere steder i fællesskab
med de andre grundejere på vejen fx gennem
en grundejerforening eller et vejlaug.
På landet er det de grundejere, som har ret til
at benytte vejen, der skal vedligeholde den.
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Ifølge loven skal vejen holdes i god og forsvarlig stand. Det er i sidste ende kommunen,
der bestemmer, hvordan vejen vedligeholdes.

Kommunenes forpligtelser
Trafikteamet fører tilsyn med private fællesveje. Vi behandler indkomne sager, fx om
manglende vedligeholdelse af vejene eller
manglende beskæring af beplantning langs en
vej eller sti.
Vi afgør også, om du må anbringe containere
eller stilladser på vejen eller fortovet, og
hvordan du må skilte langs vejene.
odsherred.dk/private-faellesveje-faq
trafik@odsherred.dk
odsherred.dk/bestiltid

Spørgsmål og svar om private fællesveje
Må jeg etablere en ny
indkørsel til min ejendom?

Må jeg spærre en vej?

Hvis du ændrer din indkørsel eller laver en
ny, skal kommunen give tilladelse. Normalt
tillader vi én indkørsel pr. ejendom.

Du må ikke spærre private fællesveje eller
stier uden at kommunen og politiet godkender
det. Det sker kun i særlige tilfælde bl.a. af
hensyn til brandvæsen og skraldebiler.

Hvor må jeg sætte hegn
eller plante hæk?

Må jeg opsætte skilte på
private fællesveje?

Dit hegn skal stå på din grund, og du skal altid
kunne holde din hæk inden for skellinien. Der
kan gælde andre regler for hjørneejendomme,
eller der kan være lokale bestemmelser fx i
en lokalplan, der sætter begrænsninger for
om og hvilke hegn, du må opsætte.

Du må ikke sætte skilte op i vejarealer uden
at kommunen og eventuelt politiet har godkendt det.

Hvem må færdes på en
privat fællesvej?
Du må normalt færdes på veje og stier i byer
og bymæssige områder (herunder sommerhusområder) på samme måde som beboerne.
I åbne landskaber må du færdes til fods eller
på cykel på private veje, med mindre ejeren
forbyder det. Domstolene afgør uenighed om
færdselsret på private veje.

Midlertidig brug af vejareal
Skal du have et stillads, en container eller fx
byggematerialer til at stå på kørebanen, på
fortovet eller i rabatten, skal du ansøge på:
virk.dk
Læs i øvrigt mere på:
odsherred.dk/ansoegvejareal
odsherred.dk/private-faellesveje-faq

Du må som udgangspunkt gerne færdes på private fællesveje på samme måde som beboerne.
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Sne og rene fortove, stier og veje
Kommunen fejer alle kommunale veje med kantsten i marts og oktober.
Derudover fejer vi efter behov i turistsæsonen fra maj til august. Vi har
også ansvaret for at rydde sne og glatførebekæmpe på kommunale veje,
stier og pladser.
Er du grundejer skal du holde fortove og stier
rene for affald, snavs, visne blade og ukrudt.
Om vinteren er det dit ansvar at rydde sne på
fortov, sti og trapper ud mod en kommunal
vej. Du skal også sikre mod glatføre på fortovet og trapper til din ejendom.
Du har de samme forpligtelser på private
veje, men her gælder forpligtelsen også vejarealet dog med undtagelse af stier og veje
i sommerhusområder.
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Bor du på en privat fællesvej på landet,
skal du rydde sne og sikre mod glatføre på
færdselsarealer, fortov, veje og stier, så
vejen er tilgængelig for almindelig trafik.
Læs mere på:
odsherred.dk/vinter
odsherred.dk/givetpraj

GIV OS ET PRAJ

Det er nemmere for os og nemmere for dig

GIV OS ET PRAJ OM FEJL PÅ OFFENTLIG VEJ
Brug Giv et praj, hvis der er hul i vejen, mangler et vejskilt eller der ikke er
ryddet sne på kommunale veje. På private fællesveje skal du rette henvendelse til
vejens ejer.
Når du bruger Giv et praj kan du se, om der allerede er en anden borger, som har
rettet henvendelse om samme problem - eller hvor langt vi er med vurderingen og
udbedringen af din henvendelse.
Du skal vedlægge et billede af problemet, når du henvender dig. På den måde kan
vi med det samme vurdere situationens omfang.
Du kan bruge Giv et praj enten via hjemmesiden eller via vores app.
Ved at benytte Giv et praj hjælper du med til, at fejl og mangler hurtigt bliver
vurderet og udbedret.

odsherred.dk/givetpraj
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