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2 Afdelinger

OVERSIGT OVER AFDELINGER
Fagcenter Natur, Miljø og Trafik. Personlig fremmøde: Rådhusvej 75, 4550 Fårevejle

TLF.NUMRE OG 
EMAIL-ADRESSER
Affaldsteam: 59 66 60 80
Mail: affald@odsherred.dk

Miljøteam: 59 66 60 35
Mail: miljoe@odsherred.dk

Naturteam: 59 66 60 05
Mail: natur@odsherred.dk

Trafikteam: 59 66 60 03
Mail: trafik@odsherred.dk

Vandteam: 59 66 60 08

Mail: vand@odsherred.dk

  NYT

FAGCENTER PLAN,  
BYG OG ERHVERV 
er flyttet til Rådhuset i Højby,  
Nyvej 22, 4573 Højby
Tlf.: 59 66 60 60
Mail: byggesag@odsherred.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 15.00-17.30 
Fredag: 10.00-12.00

TLF.TIDER
Mandag-torsdag: 10.00-14.00
Fredag: 10.00-12.00

POST
Du skal sende post til kommunens 
 hovedadresse:
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
kommune@odsherred.dk

ODSHERRED FORSYNING
Odsherred Forsyning er et selvstændigt 
 aktieselskab, der tager sig af: 
•  Opkrævning af forbrugsafgifter
•  Den offentlige spildevandsforsyning
•   Kommunal vandforsyning i Nykøbing og 

Egebjerg
•   Tømningsordning af hustanke  

(septiktanke og samletanke for spildevand) 
slam@odsherredforsyning.dk

ÅBNINGS- OG TLF.TIDER
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

ODSHERRED FORSYNING
Hovedgaden 39
4571 Grevinge
Tlf.: 70 12 00 49
info@odsherredforsyning.dk

www.odsherredforsyning.dk
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Indholdsfortegnelse

I Odsherred er vi mange, der sorterer affald, 
og jeg er den, der slår et slag for, at vi bliver 
endnu flere. Her i Den Lille Grønne kan du læse, 
hvordan du skal sortere dit affald. Vigtigt, for 
blander du det hele sammen, går det op i røg. 
Sorterer du derimod, gi’r du affaldet værdi. Den 
Lille Grønne handler også om den skønne natur 
i Odsherred. Her kan vi også hver især gøre en 
forskel – til glæde for de næste generationer.

Mange hilsner

SORTER AFFALD - GI’ DET VÆRDI

facebook.com/gitteværdi

GITTE VÆRDI
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HVAD BLIVER AFFALDET TIL?
Tjek, hvordan de forskellige affaldstyper bliver genanvendt og se i  
sorteringsguiden på side 8, hvordan du skal sortere. 

BRUGT NYT

Bioaffald Bliver til lys, varme og kompost.

Aviser, reklamer, ugeblade og papir Bliver til avispapir, toiletpapir eller andet 
genbrugspapir, og vi sparer energi og 
råstoffer til at producere nyt papir.

Jern og metalemballage Bliver til nye dåser, stegepander og cykler. 
Blot to tomme dåser bliver til en ny 
ringklokke.

Plast Bliver til nye plastflasker, affaldsposer, 
fleecetrøjer, møbler og legetøj. 

Pap Bliver til nyt pap.

Glas og flasker Bliver til nye glas og flasker - og man kan 
skylle og genfylde en flaske 30 gange, før  
den skal smeltes om.

Haveaffald og grene Bliver til flis, kompost og biomasse.

Rent træ Bliver til spånplader.

Spildolie Bliver til ny olie.

Batterier Bliver sendt til særbehandling. Farlige stoffer 
bliver deponeret eller destrueret og metaller 
genanvendt. 

El-kabler og ledninger Bliver til nye ledninger, og man kan udvinde
metallet. I dag er 1/3 af kobber genbrugs-
kobber. Genbruger vi kobber, sparer vi  
ca. 60-90 % energi i forhold til at hente nyt 
kobber i naturen.

Elektronik og køleskabe Bliver til ny elektronik og el-ledninger.  
Fire gamle mobiltelefoner kan fx blive til en 
sølvring på fire gram.

Farligt affald Bliver genbrugt, brændt eller deponeret 
forsvarligt.
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SÅDAN KOMMER DU AF MED  
DIT AFFALD
Vi har ikke samme ordninger for helårsboliger og sommerhuse. 
Her kan du se, hvad der gælder hos dig.

VI HENTER 

HELÅRSBOLIG
Bor du i en helårsbolig, får du hentet bio- og 
restaffald hver 14. dag. 

Vi henter aviser/reklamer, jern/metalemballage 
og batterier ni gange om året. Det er vigtigt, at 
metalemballage er fri for madrester. Læg det 
direkte i skraldespanden og ikke i en pose. Dine 
batterier skal i en klar pose oven på låget af 
skraldespanden til avis/metal (blåt låg). 

Skraldebilerne til bio- og restaffald, aviser og 
metalemballage er specielt indrettet med to 
rum, så vi ikke blander affaldet sammen. Du 
må derfor ikke fjerne eller flytte skillerummet 
i dine skraldespande.

SOMMERHUSRENOVATION
Vi henter affald ved dit sommerhus hver 14. 
dag, og i ugerne 23-35 henter vi det hver uge. 
Som det er nu, skal du ikke sortere bioaffald fra. 

TJEK ODSHERRED.DK 

På odsherred.dk/affald kan du se, hvornår 
vi henter affald ved din helårsbolig eller 
dit sommerhus.
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KRAVENE TIL DIN ADGANGSVEJ
•   Den skal være mindst 1 meter bred og bestå af 

et fast underlag: Fliser, asfalt eller lignende. 
•   Der må ikke være trapper, adgangsvejen må 

maks. stige 1 meter pr. 10 meter, og der skal 
være fri passage, så måske skal du beskære 
nogle træer og buske (læs mere om beskæring 
på side 26).

•   Ved sommerhuse i landzone og sommerhusom-
råder med mere end 5 meter til adgangsvejen 
og ved landejendomme med mere end 10 meter 
til adgangsvejen, må du stille din skraldespand 
ved din ejendom. Kørevejen til din ejendom 
skal være fri for forhindringer og tilstrække-
lig bred og funderet til, at skraldebilen kan 
køre på den. Er adgangsvejen blind, skal 
skraldebilen kunne vende ved din ejendom. 

HER PLACERER DU DIN SKRALDESPAND
Bor du i en helårsbolig, må du stille dine skralde-
spande maks. 10 meter fra adgangsvejen, og 
har du et sommerhus, må din skraldespand stå 
maks. 5 meter fra adgangsvejen. 

Tre hovedregler: 
•   Skraldespanden skal stå på et fast underlag: 

Fliser, asfalt eller lignende er fast underlag 
(perlesten, ærtesten, græs og lignende er 
ikke fast underlag).

•   Der skal være fri adgang til skraldespandene 
og plads omkring dem.

•   På dagen, hvor vi tømmer, skal skraldespan-
dene stå med håndtagene og hjulene vendt 
ud mod adgangsvejen, så skraldemanden 
nemt kan tage dem. 

EKSTRA SKRALDESPAND OG SÆKKE
Har du for meget affald, kan du for 750 kr. 
om året få en ekstra skraldespand på 240 L til 
restaffald. 

Bestil skraldespanden på odsherred.dk/affald 
eller ring til Affaldsteamet på 59 66 60 80. Er 
det kun nogle gange, du har for meget affald, 
kan du købe en ekstra sæk påtrykt “Ekstra”. Den 
koster 40 kr. Prisen dækker sækken, tømning 
og affaldsafgift. Køb sækkene her: 

• Super Brugsen Højby, Højby Stationsvej 8
• Super Brugsen Vig, Vig Hovedgade 32
• Super Brugsen Odden, Oddenvej 127, Havnebyen
• Spar købmanden Rørvig, Rørvigvej 192
• Spar Rørvig, Smedestræde 9
• Dagli’Brugsen, Fårevejle, Adelers Allé 144
• Super Brugsen Asnæs, Asnæs centret

FÆLLESREGLER FOR  
HELÅRSBOLIGER OG SOMMERHUSE
For, at skraldemanden kan hente dit affald, skal din adgangsvej 
eller kørevej overholde bestemte krav. Et af dem er, at du skal beskære 
bevoksning ud mod vejen. 

HUSK AT EMBALLERE DIT AFFALD

Dit affald skal i lukkede poser. Aske og 
grillkul skal være kold og i en lukket pose, 
så støv og aske ikke hvirvler op og forurener 
luft og lunger hos skraldemændene, når de 
tømmer skraldespandene. 

DEFEKT SKRALDESPAND OG  
MANGLENDE SKILLERUM

Kontakt os på odsherred.dk/affald eller ring 
til Affaldsteamet på tlf. 59 66 60 80, hvis 
din skraldespand er defekt eller mangler det 
skillerum, der gør, at du kan sortere rigtigt. 
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DU BRINGER

HELÅRSBOLIG OG SOMMERHUS 
Du skal aflevere glas og flasker i glasboblerne, 
som står fx ved dagligvarebutikker og på gen-
brugsstationerne.

SOMMERHUS
Ud over glas og flasker skal du også aflevere papir, 
aviser, reklamer og ugeblade i aviscontainerne 
ved dagligvarebutikker eller på genbrugsstatio-
nerne. I sommerhusområderne er der også flere 
steder aviscontainere langs vejen.  

HAR DU IKKE FÅET TØMT DIN  
SKRALDESPAND? 

•   Anmeld på odsherred.dk/affald, at du 
ikke har fået tømt din skraldespand. 

•   Ring til renovationsfirmaet RenoNorden 
på tlf. 56 25 05 50, hvis du ikke har 
fået tømt din skraldespand med avis/
metal. 

•   Frem til 31. januar 2016 skal du ringe 
til RenoNorden, hvis du ikke har fået 
tømt rest- og bioaffald. Herefter skal 
du kontakte renovationsfirmaet M. 
Larsen på tlf. 43 48 93 35.



8 Bioaffald

•  Afskårne blomster, potteplanter 
(uden potter) 

• Al tilberedt mad 

• Brød- og kagerester

• Fiskeaffald

• Kaffegrums, teblade og filtre

• Kasserede madvarer (uden emballage)

• Kattegrus

• Kødaffald

• Køkkenrullepapir og madpapir

• Mælkeprodukter

• Rester af frugt og grønt

• Ris og pasta

• Skaller af æg og nødder

SORTERINGSGUIDE
BIOAFFALD (GRØNT AFFALD)

Som det er nu, skal sommerhuse 
ikke sortere bioaffald.

JA TAK



9Restaffald

• Aske og grillkul (kold) – skal være 
   i lukket plastpose

• Bleer og hygiejnebind 

• Engangstallerkner og –bestik 

• Glasskår

• Gummi

• Juicekartoner

• Korkpropper

• Mayonnaise- og tandpastatuber

• Mælkekartoner

• Pizzabakker  

• Skumbakker

• Stanniol (snavset)

• Stearinlys

• Støvsugerposer

• Vatpinde

RESTAFFALD

Restaffald er alt det dagrenovation, man ikke kan genbruge, 
og som ikke er farligt affald. 

Husk at dit affald skal i lukkede poser, inden du kommer det i skraldespanden.

JA TAK



10 Jern og metalemballage

• Alubakker, alufolie og alulåg

• Konservesdåser uden rester

• Kagedåser, gryder og pande

• Metalkapsler og metallåg

• Småt jern og metal

• Stanniol (rent)

• Øl- og sodavandsdåser uden pant

 

• Emballageaffald med madrester

• Jern- og metalgenstande

• Olieforurenet jern og metal

• Spraydåser

JERN OG METALEMBALLAGE

SORTERINGSGUIDE

JA TAK NEJ TAK



11Aviser, reklamer og papir

                                                

• Aviser og blade

• Breve og skrivepapir

• Brochurer og pjecer

• Printerpapir 

• Reklamer

• Tegneserier og telefonbøger

• Vejvisere og andre tryksager

• Bøger

• Dagrenovation

• Karton

• Køkkenrulle og servietter

• Mælkekartoner

• Pap fx æggebakker, pizzabakker 

• Snavset papir

• Tidsskrifter/aviser indpakket i plastik

AVISER, REKLAMER OG PAPIR

JA TAK NEJ TAK
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• Emballageglas skyllet

• Flasker og glas

• Husholdningsglas skyllet

• Vinflasker

• Sodavands- og ølflasker u. pant

• Plastflasker

• Bilruder og vinduesglas

• Elpærer, energi- og halogenpærer

• Spejlglas

• Ovnfast  glas

• Glasskår

• Keramik og porcelæn

GLAS OG FLASKER

Aflever glas og flasker i de opstillede bobler (ved dagligvarebutikker) 
eller på genbrugsstationerne.

SORTERINGSGUIDE

JA TAK NEJ TAK



13Batterier

•    Brunstensbatterier  
(fra fx lommelygter og radioer) 

  
•  Alcalinebatterier 
 (fra fx kameraer og cd-afspillere)

•  Knapcellebatterier 
  (fra fx spil, legetøj og ure)

• Genopladelige batterier

•   Småting med indbyggede batterier 
(fra fx slips og postkort med lys og lyd)

 

• Bilbatterier

• Akkumulatorer

• Større ting med batterier

BATTERIER

Ved din helårsbolig kan du lægge 
batterier i en klar pose oven på 
skraldespanden til avis/metal (blåt låg). 
I boligforeninger er der batteribokse, 
og du kan også aflevere alle typer 
batterier på genbrugsstationerne.

JA TAK NEJ TAK



14 Storskrald, haveaffald og grene

3 X 10  
DU MÅ SÆTTE:
•  10 enheder pr. indsamling. En enhed er en 

klar sæk eller et møbel og
•  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 og

•  10 bundter grene, bundet med snor. Bundterne 
må højst være 1 meter lange, højst veje 20 
kg og højst være 10 cm tykke. 

Hver enhed må veje max. 25 kg og fylde 1 x 1 
meter (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. Skraldemanden må ikke hente 
affald, der står på din private grund.

Husk, at du altid kan aflevere storskrald på 
genbrugsstationerne i Fårevejle, Hønsinge, 
Odden og Nykøbing Sj.

STORSKRALD, HAVEAFFALD  
OG GRENE
Vi indsamler storskrald sammen med have- og grenaffald fra sommer huse 
og helårsboliger tre gange om året. Du skal altid sætte dit storskrald ud 
senest kl. 7 den dag, vi henter det.

HUSK

Haveaffald skal i papirsække, som kan 
komposteres. 

SE TØMNINGSDATOER PÅ 
ODSHERRED.DK/AFFALD

HAR DU IKKE FÅET HENTET STOR-
SKRALD, HAVEAFFALD OG GRENE?

Skriv til os via selvbetjeningen på odsher-
red.dk/affald, hvis du ikke har fået hentet 
storskrald, haveaffald eller grene. Du kan 
også ringe til renovationsfirmaet RenoNorden 
på tlf. 56 25 05 50.  
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Græsslåmaskiner(benzin) skal være tømt for 
benzin og olie. Køleskabe og hårde hvidevare 
skal være tømt for madvarer.

                                                                                                     
•  Elektronikaffald fx radio, tv og computere
•  Forbrændingsegnet affald fx tæpper,  

flamingo, møbler, springmadrasser
•  Grene (bundet)
•  Haveaffald (i papirsække)
•  Hårde hvidevarer fx køleskab, fryser,  

mikrobølgeovn og komfur
•  Ikke forbrændingsegnet affald fx persienner 

og presenninger, haveslanger
• Jern og metal
• Pap
• Rengjort plastemballage

•  Asbest og eternitplader
•  Byggeaffald (herunder bl.a. døre, isolering, 

mursten, fliser, jord og beton- rester, samt 
toiletter og håndvaske)

•  Dagrenovation
•  Dæk og bildele
•  EUR-paller / træpaller
•  Farligt affald fx malerbøtter m.m.
•  Glas, herunder fx vinduer, spejle og glasskår 
•  Haveaffald (i plastsække)
•  Imprægneret træ
•  Keramik
•  PVC-affald, fx gummistøvler og regntøj, 

tagplader, tagrender og kabler/ledninger
•  Træstubbe og rødder

NEJ TAK

Det er vigtigt, at du sorterer dit storskrald. Se her, hvad der må komme 
med til storskrald.

STORSKRALD
SORTERINGSGUIDE

JA TAK
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   GENBRUG

BETON 

BILDÆK MED OG UDEN FÆLGE

FLAMINGO

FLASKER OG GLAS (TOMME)
Vinflasker, spiritusflasker, dressingflasker, 
 konservesglas og marmeladeglas

GIPS 
Gipsplader og andet gipsaffald

GLAS MIX
Bilruder, ildfaste fade, drivhusglas, akvarier

GRENE OG RØDDER
Du kan ikke aflevere grene og rødder på 
genbrugsstationen i Nykøbing, men på gren-
pladsen i Rørvig og på genbrugsstationerne i 
Fårevejle, Hønsinge og Sj. Odde 

HAVEAFFALD
Ukrudt, græs og blade

HÅRD PLASTIK
Rør, drænrør, kloakrør, elektrikerrør, tagrender, 
nedløbsrør, andet hård plastik

ISOLERING 
Mineraluld, herunder rockwool og glasuld

PAPIR
Aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, 
ugeblade, papir og kuverter

GENBRUGSSTATION
Når du kommer på genbrugsstationerne, er du altid velkommen til  
at spørge om hjælp, når du er i tvivl.

SORTERINGSGUIDE
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JERN OG METAL

KERAMIK/PORCELÆN/SANITET

METALEMBALLAGE
Sodavands- og øldåser (uden pant)
Konservesdåser

PAP

PLASTEMBALLAGE
Plastflasker og –dunke, plastfolie fx indpaknings-
plast og plastposer

REN JORD
Ren jord fra havearbejde max 1 m3 (ej Odden)

RENT TRÆ
Træ der ikke er behandlet

RØDDER  
(ej Nykøbing)

TØJ  
Rent tøj og sko (ej Odden)

VINDUER
Løse vinduesglas og glasdøre

  FORBRÆNDINGSEGNET

Møbler, skumgummi, gulvtæpper, bøger, tekstiler, 
springmadrasser 

  IKKE FORBRÆNDINGSEGNET

Presenninger, persienner, regntøj, bruseforhæng, 
haveslanger og andre bløde PVC-produkter

Asbest og eternit     

  SPECIALBEHANDLING

Batterier, bilakkumulatorer, elektronikaffald, 
farligt affald, lysstofrør og sparepærer, tryk-
imprægneret træ og fyrværkeri. 
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BATTERIER
Husk også genopladelige batterier, som er i 
ledningsfrie apparater som mobiltelefoner, 
boremaskiner, håndstøvsugere, elektriske 
tandbørster og lign.

• Bilakkumulatorer
• Elektronikaffald 
• Fyrværkeri
• Lysstofrør og sparepærer
• Trykimprægneret træ

Ledninger, kabler og alt med ledning eller 
ting, som er drevet af batterier eller solceller 
- fx computere, stereoanlæg, mikrobølgeovne, 
 mo bil telefoner eller batteridrevet legetøj.

Der er fem inddelinger af elektronik på gen-
brugsstationerne:

• Belysning
• Store husholdningsapparater
• Små husholdningsapparater
• IT- og teleudstyr
• Radio, TV og video

ELEKTRONIKAFFALD OG FARLIGT AFFALD 
Du bruger i din dagligdag produkter, der indeholder miljø- og sundheds-
skadelige stoffer. Rester af disse produkter kalder vi farligt affald. Du må 
aldrig hælde farligt affald i kloakken, blande det i dagrenovationen eller 
det øvrige affald på genbrugsstationerne.

GENBRUGSSTATION
SORTERINGSGUIDE



19Elektronik og farligt affald

EKSEMPLER PÅ FARLIGT AFFALD 
• Batterier
• Maling og træbeskyttelse
• Olierester og spildolie
• Oliefiltre
• Plante- og insektgift
• Termometre
• Terpentin, acetone og andre kemikalier
• Spraydåser

For at vi kan håndtere det farlige affald kor-
rekt, skal det fremgå tydeligt, hvad indholdet 
er, og du skal helst aflevere det i den originale 
emballage. Er du i tvivl, så spørg personalet. 
De er uddannet til at håndtere og sortere farligt 
affald på forsvarlig vis. 

MEDICINRESTER OG BRUGTE KANYLER
Du kan aflevere medicinrester og brugte kanyler 
på apoteket. Vi tager også imod brugte kanyler 
på genbrugsstationen, når du afleverer dem i en 
godkendt kanyleboks. Alle privatpersoner kan 
hente kanylebokse gratis på genbrugsstationerne. 

HUSK...

at tømme køleskabe og frysere for mad-
rester og lignende, inden du afleverer dem 
på genbrugsstationen.



BESØG GENBRUGSSTATIONER  
OG GRENPLADS
På vores fire genbrugsstationer kan du aflevere mange typer affald. 
Vores mål er at forbedre sorteringen og at genanvende mest muligt affald. 
Du er altid velkommen.

20 Adresser genbrugsstationer

Mandag-tirsdag kl. 7-16
Onsdag kl. 7–18      
Torsdag-fredag    kl. 7-16
Lørdage kl. 8-16 
Søndage kl. 8-16  
Helligdage kl. 8-16   

1. maj og 5. juni lukkes kl. 12.
24. + 25. + 26. december, 31. december  
og 1. januar er der lukket.

*  NB - Genbrugsstationen på Odden, 
Oddenvej 241 har i perioden  
1. november – 31. marts kun åbent:  

Onsdag   kl. 9-18  
Fredag   kl. 8–16                         
Lørdag   kl. 8-16
Søndag  kl. 8-16

I perioden 1. april til 31. oktober er  
der samme åbningstider, som på de øvrige  
genbrugsstationer.

ADRESSER

Genbrugsstationen i Nykøbing Sj 
Vangen 3, 4500 
Tlf. 21 19 94 06

Genbrugsstationen i Hønsinge  
Nykøbing-Slagelsevej 10 A, 4560 
Tlf. 21 16 01 08
             
Genbrugsstationen på Odden* 
Oddenvej 241 B, 4583 
Tlf.  21 19 89 46 
       
Genbrugsstationen i Fårevejle 
Storøvej 2, 4540 
Tlf. 21 16 01 51
  
GRENPLADS
Grenpladsen i Rørvig 
Søndervangsvej 13, 4581 

BENYT KLARE SÆKKE 

Kan du ikke aflevere affaldet enkeltvis, 
skal du aflevere det i klare sække eller i 
anden gennemsigtig emballage, sorteret 
efter affaldstype. 

HVEM MÅ AFLEVERE AFFALD?

På genbrugsstationerne samt grenpladsen 
er der kun adgang for indregistrerede køre-
tøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg 
samt en trailer. Vægtkravet gælder også 
for traktorer. Større mængder affald på 
fx lastbiler på over 3.500 kg, skal køres 
til affaldsselskabet Kara/Noverens anlæg. 
Tlf. 46 34 75 00. 
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ANMELD BYGGEAFFALD NÅR 
•  nedrivning eller renovering giver mere  

end et ton affald
•  byggearbejdet vedrører mere end  

10 kvadratmeter
•  dit byggeaffald indeholder farligt affald  

fx PCB, asbest eller maling med bly. 

Du skal sende din anmeldelse til kommunen 
senest 14 dage, før du begynder at renovere 
eller rive ned. Du kan læse mere om byggeaffald 
og finde anmeldelsesskemaer på odsherred.dk/
byggeaffald. Har du spørgsmål kan du kontakte 
affaldsteamet på tlf. 59 66 60 80. 

ANMELD DIT BYGGEAFFALD  

Skal du renovere eller rive din bolig eller dit sommerhus ned, er der regler 
for, hvornår du skal anmelde dit byggeaffald. Selvom du har en rådgiver, 
entreprenør eller håndværker til at styre og udføre arbejdet, er det dit 
ansvar som bygherre at anmelde byggeaffaldet.

FAKTA OM PCB  

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade 
mennesker og miljø. I 1950-1977 blev det 
særligt brugt i fuger, termoruder, lysstof-
armaturer og slidstærk maling. I dag er det 
forbudt, men findes i ældre byggematerialer. 
Læs mere på pcb-guiden.dk
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Der er dog enkelte undtagelser i forbindelse 
med haveaffald:

•  I landzoneområder må du kun brænde have-
affald af i perioden 1. december til 1. marts, 
dog højst 0,2 m3 (svarer til en 200 l olietønde).

•  Du må brænde haveaffaldet af sankthansaften 
(den 23. juni). 

•  Du må brænde rent og tørt træ af på lejrbål på 
særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3.

REGLER FOR AT BRÆNDE HAVEAFFALD AF I 
LANDZONE
Når du brænder højst 0,2 m³ haveaffald af, er 
der nogle afstande, du skal overholde. Bålet 
skal være: 

• 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag. 
•  30 meter fra bygninger med stråtag eller andet 

let antændeligt materiale.
•  30 meter fra steder, hvor der anvendes eller 

oplagres større oplag af brandfarlige, brand-
nærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

•  30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte 
arealer og anden brændbar vegetation, her-
under letantændelige markafgrøder. 

Du skal fordoble afstanden i vindens retning.

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Afbrænding af affald er generelt forbudt og må kun ske på  anlæg,  
der er godkendt til affaldsforbrænding.

BYZONE OG SOMMERHUSOMRÅDER 

Afbrænding i sommerhusområder og i byzone 
er ikke tilladt. 

RESPEKT FOR OMGIVELSERNE

Når du brænder affald af, må det aldrig 
være til gene for omgivelserne.
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SANKTHANSBÅL
Sankthansbål er tilladt i by- og landzone og som-
merhusområder. Du må først lægge haveaffald 
og grene op til et bål en uge før sankthans. Er 
der en periode med tørke, kan brandvæsnet 
annoncere et generelt afbrændingsforbud.
 
Er det for vådt til at have sankthansbål sankthans 
aften, kan du aftale en senere afbrændingsdag 
med brandvæsnet, som senest skal være én uge 
efter sankthans.
 
ET SANKTHANSBÅL SKAL VÆRE MINDST 
•  30 meter fra alle bygninger med hårdt tag.  
• 60 meter fra brandbare markafgrøder. 
•  200 meter fra bygninger med stråtag eller 

andet let antændeligt materiale. 
•  200 meter fra steder, hvor man anvender 

eller oplagrer større oplag af brandfarlige, 
brand nærende, eksplosive eller letantæn-
delige stoffer.

•  200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte 
arealer og anden letantændelig vegetation.

NÅR I SAMLES VED EN BÅLPLADS
Du må kun brænde rent og tørt træ af på særligt 
indrettede bålpladser til hygge- og lejrbål, og 
bålet skal være mindst:

•  10 meter fra alle bygninger med hårdt tag 
•  30 meter fra bygninger med stråtag eller andet 

let antændeligt materiale. 
•  30 meter fra steder, hvor man anvender eller 

oplagrer større oplag af brandfarlige, brand-
nærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

•  30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte 
arealer og anden brændbar vegetation, her-
under letantændelige markafgrøder. 

SANKTHANSBÅL OG BÅLPLADSER

Det er hyggeligt at sidde omkring bålet en sommeraften. Vær blot opmærk-
som på, at der i hele kommunen gælder bestemte regler.  
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ER I UENIGE
I bør som naboer forsøge at få en aftale om 
det hegn, I er uenige om. Er det ikke muligt, 
kan I anmode det lokale hegnsyn om at få en 
hegnsynsforretning, hvor I begge deltager. Det er 
aldrig en god idé at gribe til selvtægt - som fx at 
gå ind på naboens grund uden at være inviteret. 
Efter offentlighedslovens, forvaltningslovens 
og retsplejelovens bestemmelser har den, du 
klager over, altid krav på at se alle dokumenter 
i sagen. Send derfor selv en kopi af begæringen 
direkte til den, du vil klage over.

TRÆER ER NORMALT IKKE HEGN
Hegnssynet kan vurdere, om træerne danner et 
hegn bl.a. ud fra, hvor mange træer der er, om 
de er ensartede og af samme størrelse. Træerne 

skal stå på række, med kort afstand og ikke 
mere end 1,75 meter fra skel. Endelig skal de 
fylde en væsentlig del af skellets længde, før 
de udgør et hegn.

HENVEND DIG TIL HEGNSYNET
Udgør træerne et hegn, kan du henvende dig 
til Hegnsynet her i kommunen. Hegnsynet er 
et uafhængigt nævn, der består af 3 personer 
udpeget af os. Hegnsynet vil søge at få jer til at 
indgå et forlig og afgør sagen, hvis det ikke er 
muligt. For at Hegnsynet kan afgøre en sag, skal 
parterne normalt være enige om, hvor hegnet 
skal være i forhold til skellet. Er parterne uenige 
om, hvor skellet går, er det kun landinspektører, 
der er autoriserede til at fastlægge gyldige skel.

Som naboer bestemmer I selv, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme 
skal se ud. Kan I ikke blive enige, skal I bruge  reglerne i hegnsloven og tjekke 
oplysninger om bestemmelser i fx i lokalplaner og tinglyste servitutter.

HEGN OG SKEL MELLEM DIG  
OG DIN NABO
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NÅR TRÆERNE IKKE UDGØR ET HEGN
Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et 
fælleshegn og beskadige det, og træets grene 
må ikke være til fare for andre. Træer må heller 
ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund 
med haveredskaber eller lignende. 

Har du forgæves forsøgt at lave en aftale, fordi 
naboens træer skygger, eller grenene fx vokser 
ind over din grund, kan du klage. Det sker ved 
at lægge sag an ved domstolene.

HVOR HENVENDER JEG MIG?
Trafikteamet i Natur, Miljø og Trafik vejleder om 
spørgsmål om hegn og hegnsloven.

ANMOD ALTID SKRIFTLIGT OM  
HEGNSYNSFORRETNING 
Skema og vejledning til anmodning er på  
odsherred.dk/hegn. Send skemaet til sekre-
tæren for Hegnsynet på hegnssyn@odsher-
red.dk, hvor du også kan stille spørgsmål. 
Du finder prisen for en hegnsynsforretning på 
odsherred.dk. Det er hegnssynet, der fast-
sætter fordelingen af udgiften. Som udgangs-
punkt er det den person, der taber sagen, 
som skal betale. 

Du skal henvende dig til:

Odsherred Kommune
Hegnsynet
Nyvej 22
4573 Højby
 

FÅ YDERLIGERE INFORMATION PÅ 

Foreningen af Hegnsyns hjemmeside: 
hegnsyn.dk.
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Undlader du at beskære, kan vi give dig et 
påbud – og eventuelt beskære på din regning.
Henvender du dig om beskæring på konkrete 
adresser, skal det ske skriftligt, da vi har pligt 
til at oplyse navnet på den, der henvender sig.  
Er du medlem af en grundejerforening, kan du 
henvende dig til bestyrelsen og fortælle om 
problemer i forhold til beskæring.

Find flere oplysninger på odsherred.dk/beskaering

REGLER FOR BESKÆRING:

• Beskæring ind til skel 
• 4,20 m frihøjde over kørebane
• 2,75 m frihøjde over fortov/cykelsti

BESKÆR TRÆER OG BUSKE  
LANGS VEJEN
Har du grund ud til vej, fortov eller sti, skal du løbende beskære din 
 beplantning (også rabatten) så skraldemænd, slamsugere, brandbiler  
og andre - har uhindret adgang.

Skraldebilerne har mange steder svært ved at komme rundt på sommerhusvejene. Det er derfor vigtigt, at du 
beskærer al bevoksning ud mod vejen. Beskærer du ikke, får din nabo måske heller ikke hentet affald. Der skal 
minimum være 4,20 meters fri højde over vejarealet, og der skal være klippet helt ind til skel.

Klippes fra skel til skel
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TILSYN OG VEDLIGEHOLD AF PRIVATE 
 FÆLLESVEJE
Kommunen fører tilsyn med private fællesveje. 
Vi behandler indkomne sager fx om, hvordan man 
skal vedligeholde private fællesveje, hvordan 
man skal beskære beplantning langs veje, om 
man må anbringe en container på vejen, og 
hvordan man må skilte. Ifølge loven skal man 
holde en vej i god og forsvarlig stand. Det er 
kommunen, der bestemmer, hvordan man skal 
vedligeholde vejen.

I byområder, er det som udgangspunkt, ejer-
ne af de tilgrænsende ejendomme, der skal 
vedligeholde vejene. Normalt vedligeholder 

grundejerne vejen ud for deres egen ejendom. 
En grundejerforening eller et vejlaug kan også 
have ansvaret for at vedligeholde en vej. Når 
der gælder andre regler, er de beskrevet i en 
aftale/servitut. 

Skal man vedligeholde en vej, skal man også skal 
også fjerne ukrudt og affald, renholde grøfter, 
nedløbsriste og rørgennemløb samt rydde sne 
og sikre mod glatføre på kørebane og fortov.
 
På landet er det de grundejere, som har ret til 
at benytte vejen, der skal vedligeholde den. I 
sommerhusområder har man dog ikke pligt til 
at rydde sne. 

REGLER FOR PRIVATE 
FÆLLESVEJE
En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af  
flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.
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SPØRGSMÅL OG SVAR  
OM PRIVATE FÆLLESVEJE

Må jeg etablere en ny indkørsel til min 
ejendom?
Hvis du ændrer din indkørsel eller laver en 
ny, skal kommunen give tilladelse. Normalt 
tillader vi én indkørsel pr. ejendom. 

Hvor må jeg sætte hegn eller plante hæk 
ved skel til vej?
Dit hegn skal stå på din grund, og du skal al-
tid kunne holde din hæk inden for skellinien. 
Der kan gælde andre regler på hjørneejen-
domme. 

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

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

Må jeg opsætte skilte på private  
fællesveje?
I byer og bymæssige områder må du ikke 
sætte skilte op i vejarealer uden, at 
kommunen og eventuelt politiet har godkendt 
det. 

MIDLERTIDIG BRUG AF VEJAREAL
Skal du have et stillads, en container 
eller andet til at stå på kørebanen, på 
fortovet og i rabatten, skal du søge på 
virk.dk. Du kan også læse mere på 
odsherred.dk under rådigheds tilladelse. 



29Fortove og stier

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 offentlig vej.  
Du skal også sikre mod glatføre på fortovet og 
trapper til din ejendom. Det samme gælder 
på private fællesveje dog med undtagelse af 
stier og veje i sommerhusområder. 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.

SNE OG RENE FORTOVE,  
STIER OG VEJE
Kommunen fejer alle offentlige veje med kantsten i marts og oktober.  
Derudover fejer vi efter behov i turistsæsonen fra maj til august.  
Kommunen har også ansvaret for at rydde sne og glatførebekæmpe på  
kommunale veje, stier og pladser.

DIT ANSVAR

Læs mere om dine pligter på odsherred.dk
under hold fortov, stier og veje rene. Se 
mere om vores vintertjeneste under sne-
rydning og glatførebekæmpelse. 
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HVORNÅR SKAL DU SØGE?
Du skal søge om byggetilladelse til enfamilie-
huse, sommerhuse, tilbygninger, gæstehuse og 
udestuer. Ofte skal du også søge om tilladelse 
til garager, carporte og udhuse. Se mere på 
bygningsreglementet.dk.

HVORFOR SKAL DU SØGE?
Kommunen skal undersøge, om bestemmelserne i 
Bygningsreglement 2010 er overholdt. Derudover 
tjekker vi om eventuelle lokalplaner, deklara-
tioner og naturbeskyttelsesloven er overholdt.

HVORDAN SKAL DU SØGE?
Det foregår digitalt, og du skal sende din an-
søgning via www.bygogmiljoe.dk. Sammen med 
din ansøgning, skal du vedlægge: 

• Situationsplan
• Plantegning
•  Materialebeskrivelse af udvendige  

materialer og eventuelt udvendige farver
• Facadetegninger
• Kloakplan
•  Kopi af deklarationer, som er tinglyst på 

din ejendom. Du kan få kopi af tinglyste 
deklarationer på tinglysning.dk eller ved at 
henvende dig til Tinglysningsretten i Hobro 
på tlf. 99 68 58 00. 

KONTAKT OS
Er du i tvivl om noget, vil vi anbefale, at du 
kontakter vores byggeteam. Skriv en mail til 
byggesag@odsherred.dk. 

NÅR DU SKAL BYGGE NYT 
ELLER BYGGE TIL
Går du med planer om at bygge nyt hus eller sommerhus - eller skal du 
bygge til det, du allerede har, skal du søge om tilladelse hos Odsherred 
Kommune, Plan & Byggeri. 

BYGGESAGSGEBYRER

Se gældende byggesagsgebyrer på  
odsherred.dk.
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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. Ved ejerskifte, rettelser og når vi 
afslutter en byggesag, får du en BBR-meddelelse. 

FEJL I BBR-MEDDELELSEN
Hvis der er fejl i BBR-meddelelsen, skal du 
meddele det til BBR-myndigheden ved at skrive 
til byggesag@odsherred.dk eller Odsherred 
Kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv, 
Nyvej 22, 4573 Højby eller via bbr.dk. 

OPLYSNINGSPLIGT TIL BYGNINGS- 
OG BOLIGREGISTRET (BBR)
Er du ejer af ejendomme, bygninger eller tekniske anlæg, skal du meddele 
kommunen de oplysninger, som har betydning for drift og ajourføring af 
Bygnings- og boligregistret.

HVAD ER MIN PLIGT?

Som ejer er det din pligt at afgive oplysninger 
til BBR. Undlader du at meddele oplysninger 
til registret, eller afgiver du forsætligt eller 
ved grov uagtsomhed urigtige oplysninger, 
kan du få en bøde. Se hvilke BBR-data du 
skal indberette til os på bbr.dk. 

BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

Alle kommuner skal føre et Bygnings- og 
Boligregister (BBR), som viser faktiske, 
fysiske bygnings- og boligforhold i kom-
munen. Du kan se alle BBR-meddelelser 
på www.ois.dk (Den offentlige informa-
tionsserver).
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Skulle uheldet være ude, og din tank lækker olie, 
er uvidenhed desværre ingen undskyldning i en 
forsikringssag. Du risikerer derfor selv at skulle 
betale for en oprensning. Det er derfor vigtigt, 
at du kender og opfylder kravene til olietanke, 
som du finder på odsherred.dk/olietank.

HVAD KAN DU GØRE FOR AT  
FOREBYGGE OLIEFORURENING?
Du kan holde øje med dit olieforbrug og få 
oliefyrsteknikeren til at foretage et miljøtjek. 
Du skal straks kontakte vores Miljøteam, hvis 
du har mistanke om lægkage.

SÅDAN ANMELDER DU DIN NYE OLIETANK  
14 dage før du stiller din olietank op, skal du 
anmelde det på www.odsherred.dk - skriv 
”Olietank” i søgefeltet.

JEG BRUGER IKKE MIN OLIETANK
En tom olietank har større risiko for at blive 
utæt. Få derfor tanken tjekket for utætheder, 
hvis den ikke har været brugt i længere tid, og 
der skal olie på igen. 

HVORDAN SLØJFER JEG MIN  
OLIETANK?
Sørg for, at tanken er helt tømt. Har du en 
nedgravet tank, kan du få den gravet op eller 
sørge for, at påfyldningsstudsen og udluftnings-
rør bliver fjernet (afblændes), så man ikke 
kan fylde olie på igen. Du kan aflevere en tom 
overjordisk jerntank på genbrugsstationen. Du 
skal skære et hul på 60 x 60 cm i toppen af 
tanken, så det er nemt at tjekke, at tanken er 
tømt for olie og slam. 

NÅR DU HAR EN VILLAOLIETANK
Hvis du ejer en olietank, er den omfattet af reglerne i  
olietanks bekendtgørelsen fra 2010.
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Er jorden lettere forurenet, kan det være fx 
skorstensrør fra tidligere industri, røg fra kakkel-
ovne og bilos, der har forurenet overfladejorden 
typisk med tjærestoffer og tungmetaller. Er du 
i tvivl, kan du på odsherred.dk finde et regu-
lativ, der viser hvilke områder i byzone, der er 
klassificeret som lettere forurenet. 

Hvis du vil flytte jord fra en lettere forurenet grund, 
skal du anmelde jordflytningen til kommunen, 
inden du kører det væk. På odsherred.dk finder 
du under Byggeri i byzone - lettere forurenet jord 
et link til jordweb. 

Tjek Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk eller 
odsherred.dk.

JORDEN PÅ DIN EJENDOM
Alle områder i byzone er siden 1. januar 2008 blevet  
områdeklassificeret som lettere forurenet.

GODE RÅD I HVERDAGEN, HVIS DU BOR PÅ EN LETTERE FORURENET EJENDOM

BØRN
Hvis jorden på din grund er lettere forurenet, 
bør du beskytte små børn ved at følge disse 
råd:

HAVEARBEJDE
Det er ikke sundhedsskadeligt at spise frugt og 
grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, 
hvis du følger nogle få og fornuftige råd:

Vask altid hænder inden et måltid og efter 
udendørsleg.

Dæk den bare jord i bedene – og jord under 
buske – med barkflis eller andet.

Sørg for, at børnenes negle er kortklippede. Vask og rengør både frugt og grøntsager, 
inden du tilbereder og spiser dem. 

Brug forskellige sko indenfor og udenfor. Skræl rodfrugter inden, du spiser dem.

Gør ofte rent i hjemmet. Sørg for, at børn ikke leger, graver eller 
spiser i dyrkningsarealet.

Læg fast bund i sandkassen, så børn ikke kan 
grave sig ned til lettere forurenet jord.

Dyrk ikke jordbær og krydderurter i lettere 
forurenet jord.

Læg underlag under gynger og andre 
legeredskaber.

Vask hænder efter havearbejde – også hvis du 
bruger havehandsker.

Brug ikke garderober som legearealer. Skift sko efter havearbejde.
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TÆND OP I TOPPEN
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stab-
ler du pindebrænde i lag med luft imellem 
og tænder i den øverste del. Flammerne skal 
arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys. 
Fyr med mindre stykker træ, så ilden kan få 
godt fat. Der er altid røg det første kvarter, 
når du tænder op.

BRUG TØRT TRÆ
Test: Slå to tørre stykker brænde mod hinanden 
og tjek om, det giver det en sprød, tør lyd. Tag 
brændet ind i god tid, før du skal bruge det. 
Husk, at det er ulovligt at bruge affaldstræ og 
paller i brændeovnen.

GIV RIGELIGT LUFT
Luft er vigtig for både forbrænding og økonomi. 
Er der gule flammer, skal du ikke skrue ned for 
lufttilførslen. Skruer du ned for hurtigt, giver de 
ubrændte gasser sod i skorstenen, ildelugtende 
røg og en dårlig fyringsøkonomi.

SE PÅ RØGEN
Er du i tvivl om, hvorvidt din brændeovn generer 
naboen, så gå udenfor og se, om der er meget 
røg. Synes du, røgen lugter grimt, så gør dine 
naboer det nok også. Tjek om det skyldes for 
lidt luft til brændet, problemer med brænde-
ovnen, skorstenen eller, at træet ikke er tørt. 
Spørg skorstensfejeren, om din brændeovn 
brænder rigtigt. 

Se mere på Miljøstyrelsen hjemmeside: mst.dk.

  

Se på odsherred.dk, hvilken skorstensfejer din 
ejendom får besøg af. Søg på skorstensfejer.

Brændeovnen er en hyggelig varmekilde på kølige dage og mørke aftener.
Desværre er den hyggelige, knitrende ild af og til naboernes værste  
mareridt. Følger du nogle tip, kan du både tænde op og være en god  
nabo. Tænder du i den øverste del af brændet, kan du fjerne op til 80 %  
af partikeludledningen.

BRUG BRÆNDEOVNEN RIGTIGT

KONTAKT SKORSTENSFEJEREN

Har du spørgsmål om skorstensfejning, skal 
du altid kontakte skorstensfejeren.
DEN SYDLIGE DEL AF KOMMUNEN:
Jørgen Gustavsen
Tlf: 59 62 00 42
E-mail: jgustavsen@mail.dk

DEN NORDLIGE DEL AF KOMMUNEN:
Svend Åge Madsen
Tlf: 59 91 08 77
Mobiltlf.: 24 47 81 77
E-mail: fejermadsen@nyka.dk
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MARKVANDING OG ANDET ERHVERV
Kommunen står for tilladelser og tilsyn med 
markvandingsanlæg og andet erhverv. Søger 
du om tilladelse, finder du ansøgningsskema 
på odsherred.dk under ”Vandindvinding”. Send 
din ansøgning til vores Vandteam pr. e-mail til 
vand@odsherred.dk eller pr. post til Odsherred 
Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby. Du kan også 
søge elektronisk under bygogmiljoe.dk.

UBENYTTEDE BRØNDE OG BORINGER 
Brønde og boringer er som åbne sår ned til 
grundvandsmagasinerne og skal være forsvarligt 
indrettede, så de ikke forurener. Kommunen 
kan forlange, at du sløjfer en ubenyttet brønd 
eller boring. Det er dig som lodsejer, der betaler 
omkostningerne. Du skal bruge en autoriseret 

brøndborer og altid først anmelde det til os. 
Find en liste med autoriserede brøndborere på: 
geus.dk. Tjek at brøndboreren har et gyldigt 
A-bevis, der fortæller, om hans autorisering 
stadig gælder. 

VORES DRIKKEVAND
Kommunen fører tilsyn med, at vandkvaliteten opfylder de lovbundne krav. 
Oplever du forsyningssvigt eller andre problemer, skal du henvende dig til 
det vandværk, hvor din ejendom er tilsluttet.

SÅDAN FINDER DU DIT VANDVÆRK

Du kan finde dit vandværk på netkort.
odsherred.dk. Klik på ”forsyning” og 
dernæst ”vandforsyning”. Her finder du 
kontaktnumre til vandværket og et link 
til vandværkets hjemmeside, hvor du 
kan få oplysninger om fx vandkvalitet, 
tilslutning, takster og vedtægter. 
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HVEM SKAL RENSE DERES SPILDEVAND BEDRE?
Spildevand i det åbne land er husspildevand fra 
ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige 
kloaksystem. Kravet til rensning af spildevandet er 
forskelligt fra oplande til de forskellige vandløb, 
søer og kystvande. Bor du i et af de udpegede 
oplande, henvender vi os til dig. Du kan se et 
oversigtskort over oplande for spildevand i det 
åbne land på odsherred.dk.

HVORDAN RENSER MAN SPILDEVAND BEDRE?
• Etabler dit eget private renseanlæg
• Etabler et fælles renseanlæg med fx. naboer
• Bliv medlem af kloakforsyningen

Alle tre muligheder forudsætter, at du har en 
tidssvarende bundfældningstank, som er tilsluttet 
dit private renseanlæg. Du kan læse mere om 
kravene til bundfældningstanke på odsherred.
dk/spildevand.

HVAD ER FORPLIGTELSERNE SOM GRUNDEJER?
•  Du har ansvaret for at etablere et nyt anlæg, 

hvis det eksisterende spildevandsanlæg ikke 
lever op til de nuværende krav. 

•  Det er dit ansvar, at anlægget altid er vel-
fungerende.

•  Kontakt en kloakmester, hvis du er i tvivl. 
Det er kun en autoriseret kloakmester, der 
må etablere spildevandsanlæg. 

SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND
Kommunen vil gerne skabe renere vandområder til glæde og gavn for både 
borgere og plante- og dyrelivet. Den forbedrede spildevandsrensning for 
ejendomme i det åbne land vil medvirke til at opfylde målene for kvalitet-
en af vandløb, badevand, søer og hav.
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NY AFDRAGSORDNING
For grundejere, der ikke har råd, er der indført 
en afdragsordning, som man kan benytte, hvis 
husstandsindkomsten ikke er over 300.000 kr. 
Læs mere om afdragsordningen på odsherred.dk.

HVEM SØGER TILLADELSER OG 
INDSENDER FÆRDIGMELDINGER?
Er du blevet påbudt at forbedre spildevandsrensningen fra din ejendom, 
skal din kloakmester søge om tilladelse, inden han går i gang. Når anlægs-
arbejdet er udført, skal kloakmesteren indsende en færdigmelding, som er 
dokumentation for, at du har opfyldt kommunens påbud.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Ønsker du mere information om 
Spildevand i det åbne land, kan du 
kontakte Vandteamet i Natur, Miljø 
og Trafik, Odsherred Kommune. 
Tlf.: 5966 6008.  
E-mail: vand@odsherred.dk

HVEM KAN SVARE PÅ HVAD?
Spørgsmål om påbud om forbedret 
spildevandsrensning i det åbne 
land: Vandteam

Spørgsmål om anlægsarbejdet: 
Plan, Byg og Erhverv

Spørgsmål om kontraktligt med-
lemskab af forsyningen: Odsherred 
Forsyning

Spørgsmål angående etablering af 
privat spildevandsanlæg:  
Kloakmester
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HVAD GØR JEG MED VANDLØB PÅ MIN GRUND?
Vandløb omfatter både åbne vandløb, grøfter, 
kanaler og dræn, rørlagte vandløb, søer og 
damme. Er der vandløb på din grund, har du 
nogle forpligtelser, som skal sikre afledning af 
vand, og at vandløbet har et varieret dyre- og 
planteliv. Som bredejer betaler du udgifterne til 
vedligeholdelsen af vandløb på din grund. Ligger 
vandløbet i skel, er det almindelig praksis (ikke 
vedtaget ved lov), at to modstående grundejere 
renser den halvdel, der ligger til højre, når man 
står midt på sin ejendom.

HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG 
PRIVATE ÅBNE VANDLØB?
Du skal sikre, at vandets frie løb ikke er hindret, 
men du må dog ikke grave vandløbet bredere 
eller dybere. Du skal:
•  Beskære beplantning og begrænse plantevæk-

sten i vandløbsbunden. Undgå så vidt muligt 
at slå brinken.

•  Fjern de afskårne planter fra vandløbet, 
medmindre de ikke skader vandløbet eller 
det vandområde, det udmunder i. 

•  Fjern nedfaldne blade og grene, som blokerer 
for vandet.

•  Fjern aflejret sand og slam, hvis det hindrer 
vandets frie løb. 

•  Begræns eventuelt plantevæksten ved at 
plante skyggende træer på vandløbets bredder.

Har du private rørlagte vandløb, skal du vedlige-
holde dem ved at spule dem, beskære rødder 
og udskifte rør, når det er nødvendigt.

HVOR TIT SKAL JEG VEDLIGEHOLDE PRIVATE 
VANDLØB?
Vi anbefaler, at du gennemgår dine vandløb to 
gange årligt - i forsommeren og sidst på efteråret. 
Er de omfattet af naturbeskyttelsesloven, må du 
ikke ændre eller oprense et vandløb uden at få 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Søg hos 
Center for Natur, Miljø og Trafik, Vandteam på 
59 66 60 08 eller vand@odsherred.dk.

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE 
VANDLØB, GRØFTER OG DRÆN?
I Odsherred er der flere offentlige vandløb, som kommunen vedligeholder.  
Er et vandløb privat, hvilket størstedelen er, er det bredejerne,
der skal vedligeholde det.

VIDSTE DU?

Der gælder forskellige regler for vedlige-
hold, regulering og tilslutning. Læs mere 
på odsherred.dk under vandløb. 
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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 meter og på et rørlagt 
vandløb 2 meter på hver side. Et arbejdsbælte 
strækker sig fra vandløbets øverste kant og ind 
på mark eller grund. Vi bruger arbejdsbæltet, 
når vi skal vedligeholde vandløbet, og det kan 
være nødvendigt at bruge gravemaskiner, når 
vi oprenser vandløbet. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: 

•  Vandløbsmyndigheden og åmændene må 
arbejde i arbejdsbæltet uden retskendelse.

•  Vandløbsmyndigheden varsler normalt ikke 
aktiviteter i arbejdsbæltet.

•  Det er dig, som bredejer, der skal fjerne det 
grøde og andre materialer, vi renser op fra 
vandløbet. 

•  Du må ikke anbringe bygværker, faste hegn 
uden led, beplante eller foretage udgravninger 
af permanent art i arbejdsbælterne uden, at 
du har fået tilladelse af vandløbsmyndigheden. 

•  Du skal rydde arbejdsbæltet samt beskære 
træer og buske i kanten af arbejdsbæltet, 
så grene og stammer mv. ikke generer, når 
åmændene skal køre i arbejdsbæltet.

•  Du får ikke erstatning for skader på afgrøder, 
træer, buske, hegn, mm, når vandløbsmyndig-
heden vedligeholder vandløbene. 

•  Du skal selv sikre rørudløb, og at drænrør 
er lagt så dybt, at de ikke bliver skadet ved 
almindelig maskinkørsel i arbejdsbælterne.
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I Danmark er 8 naturtyper beskyttet ved lov:

• Vandløb
• Moser
• Strandsumpe
• Strandenge
• Ferske enge
• Overdrev 
• Heder

Du kan finde Naturbeskyttelsesloven og meget 
andet om beskyttet natur på odsherred.dk 
under ”beskyttet natur”.

HUSK DISPENSATION
I beskyttet natur må du ikke ændre på tilstanden 
uden en dispensation fra os. Vi giver normalt kun 
dispensationer, når vi vurderer, at indgrebet er 
til gavn for naturen, eller når større samfunds-
interesser kræver det.

NATUREN I ODSHERRED
Her i Odsherred har vi en flot natur, men ikke alle naturområderne er så 
gode, som de har været. Derfor er det nødvendigt, at vi passer naturen.  
Og du kan være med!

HER DISPENSERER VI NORMALT IKKE

• Dræning af eng, mose eller sø

• Gødskning af naturarealer

• Udsætning af fisk 

NEJ TAKJA TAK

MULIGE DISPENSATIONER

• Rydning af hybenrosekrat

• Oprensning af tilgroet sø
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I Odsherred er der Natura 2000 områder ved 
kysten langs Sejerø Bugt, områder i Bjergene 
og Veddinge Bakker samt områder fra Dybesø 
til Skansehage samt Hovvig. Vi kan kun tilside-
sætte Natura 2000-beskyttelsen, når væsentlige 
samfundsinteresser kræver det. 

HAR DU HUSKET ANMELDEORDNINGEN?
I Natura 2000 er der en anmeldeordning under 
land- og skovbrug, der gør, at du skal anmelde 
visse ændringer af driften af arealer i et Natura 
2000-område til os mindst 4 uger inden, du 
udfører dem. 

Vi har har lavet et skema, så det er nemt for 
dig at anmelde en ændret drift i Natura 2000. 
Du finder den under ”Natura 2000” på odsher-
red.dk, hvor du også kan læse om aktiviteter 
omfattet af anmeldeordningen.

NATURA 2000
En ekstra beskyttelse af vores særlige arter og naturtyper er samlet  
i såkaldte Natura 2000-områder. Ejendomme i disse  områder har flere 
restriktioner, til gengæld er de omgivet af en flot og alsidig natur.  
Den natur skal kommunen og staten sikre både på kort og lang sigt.

HVAD GÆLDER FOR DIG?

På Danmarks Miljøportal kan du se, hvilke 
områder der er vejledende registreret som 
beskyttet naturtype, Natura 2000-beskyt-
tet, hvilke der er fredet og meget andet. 
kort.arealinfo.dk
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Hvis du selv vil gøre noget for 
naturen, er det godt at starte 
med at benytte sommeren til at 
planlægge indsatsen. 

Når du har lagt en plan, bør du bruge vinteren 
til at udføre den, så du ikke forstyrrer eller 
ødelægger mere, end du gør godt. Om somme-
ren er både dyr og planter ved at sikre næste 
generation. Læs mere om praktisk naturpleje 
på odsherred.dk under ”naturpleje”. 

5 GODE RÅD: 
Som grundejer kan du: 
•  Fremme hjemmehørende planter, hvilket 

vil tiltrække flere pattedyr, fugle, insekter 
herunder sommerfugle.

•  Fælde skyggende træer, så en bar skovbund 
kan blive til blomstrende planter.

•  Lade gamle hule træer stå og stubbe ligge 
til fordel for fugle, som yngler i huller, og 
til fordel for mange insekter og svampe.

•  Plant hjemmehørende arter som fx hassel, 
hvidtjørn, hunderose og fuglekirsebær, som 
føde til insekter, fugle og pattedyr.

•  Slå lyngen med en buskrydder og forny 
 hedelyng, ellers dør den i løbet af 35-40 år.

NATURPLEJE
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RYNKET ROSE
Rynket rose og kæmpe-bjørneklo udgør kun en 
lille del af de mange invasive dyr og planter, som 
lever i Danmark. Vi fjerner rynket rose for at 
sikre biodiversiteten. Planten kvæler hurtigt den 
oprindelige natur, dér hvor den er. Vi kan aldrig 
udrydde den helt, men vi kan begrænse den. 

         JA TAK

• Stop spredning til nye lokaliteter
• Lav en systematisk bekæmpelse
•  Udryd nye bevoksninger så snart de dukker op
•  Følg op på afsluttet bekæmpelse i mindst to 

vækstsæsoner

         NEJ TAK

•  Udplant den ikke i have, hegn eller 
 vildt beplantning

• Giv den ikke gødning
• Lad den ikke sprede eller brede sig

KÆMPE- 
BJØRNEKLO
Kæmpe-bjørneklo, 
som vi i daglig tale 
kalder bjørneklo, skal 
alle bekæmpe, fordi 
kommunen har ved-
taget en indsatsplan. 
Det er ulovligt at lade 
planten kaste frø på 
egen ejendom. Her er et par råd om, hvordan du 
kan bekæmpe bjørneklo - over flere år:

         JA TAK

• Bekæmp kæmpe-bjørneklo
•  Start bekæmpelsen så snart du finder den 

første plante
• Bekæmp mens planten stadig er lille

         NEJ TAK, TIL AT 

• Lade planten kaste frø
• Røre planten eller plantesaften
• Lade den sprede eller brede sig
•  Bekæmpe strandkvan eller andre arter af 

bjørneklo

Læs mere om bl.a. bekæmpelse af rynket rose og 
kæmpe-bjørneklo på odsherred.dk/naturpleje.  

Læs mere om invasive arter i Danmark på 
naturstyrelsen.dk under invasive arter og se 
metoder til til bekæmpelse under “Bekæmpelse 
af kæmpebjørneklo”.

INVASIVE ARTER
Invasive arter er dyr og planter, der bliver spredt til områder, som de ikke 
selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprinde-
lige mangfoldighed i naturen. Vi gør i kommunen en stor indsats for at 
bekæmpe rynket rose og kæmpe-bjørneklo på egne arealer, men vi har brug 
for din hjælp på private arealer.
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Du må tage hunden med på stranden hele året. 
I sommerperioden fra 1. april til 30. september 
skal den være i snor. Fra 1. september til 31. 
maj er ridning tilladt på den ubevoksede del af 
strandbredden, hvis hesten kan komme lovligt 
ned på stranden.

Hvis du selv ejer et strandstykke, gælder reg-
lerne ikke for dig på netop dit strandstykke. Se 
mere på odsherred.dk under ”Offentlighedens 
adgang til naturen”. 

HVAD MÅ JEG PÅ STRANDEN?
Alle må benytte vores strande og kyster hele døgnet både sommer og 
vinter. Du skal blot overholde nogle enkle regler, også hvis du har din hund 
eller hest med på stranden. 

• Cykling og motorkøretøjer
• Slå telt op
• Forhindre andres lovlige færdsel
• Skilte og hegn 

NEJ TAKJA TAK

•  Færdsel til fods uanset om stranden  
er privat eller offentlig

•  Ophold og badning, dog mindst  
50 meter fra beboelsesbygninger

•  Tænde bål på ubevoksede strand-
bredder, så længe du overholder  
brandvedtægterne

SPØRGSMÅL OG SVAR

Må jeg altid have løs hund i vinter-
halvåret?
-  Nej, ikke hvor der går græssende 

dyr som fx. kvæg og får, eller på 
naturarealer inde i landet. Hunden er 
også en stor stressfaktor for naturens 
vilde dyr.

Hvordan kommer min hest lovligt 
ned til stranden?
-  Ad offentlige veje eller private veje, 

hvor ridning er tilladt. Vejen skal føre 
uden om strandens vegetation, for 
her må hesten ikke gå.
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Husk, at stranden ikke blot er et område, hvor 
der udelukkende er sand og sten. Stranden er 
også den del af vegetationen, som er domineret 

af plantearter, der tåler salt, som fx marehalm, 
strandmælde og hjælme.

Læs mere på odsherred.dk under ”Både på 
stranden”. 

MÅ JEG LÆGGE MIN BÅD PÅ 
STRANDEN?
Stranden er et stort skønt areal, som alle må benytte både sommer og 
vinter. Har du en båd, må du gerne lægge den på stranden i op til 24 timer. 
Du skal blot overholde nogle regler, så alle kan færdes på stranden. 

•  til at din båd ligger, så den er til 
gene for gående

•  en motor på båden, mens den ligger 
på stranden

•  at lægge båden nærmere end 50 m 
fra beboelsesbygninger

NEJ TAKJA TAK

•  Du må gerne have din båd liggende på 
stranden i op til 24 timer
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Finder du et dyr, der er påkørt, såret eller dødt 
på fx en kommunal vej, kan du kontakte Dansk 
Autohjælp på tlf. 70 10 80 90. Du kan ikke kon-
takte Dansk Autohjælp, hvis dyret er på private 
fællesveje eller en privat grund. Her må ejeren 
lade dyret ligge eller selv stå for at fjerne det. 

DØDE SÆLER LANGS STRANDEN 
Vi fjerner opskyllede, døde sæler på Blå Flag 
strande og kommunalt ejede strande. De døde 
sæler bliver gravet ned på stranden, så hunde og 
ræve ikke kan grave dem op igen. Finder du en 
død sæl, skal du ikke røre ved den, for den kan 
have en influenza, som kan smitte mennesker. 

RØR IKKE VED EN DØD RÆV
Hvis du finder en død ræv, kan den have skab, 
der ikke er ikke farligt for mennesker men kan 
smitte hunde og katte. Det er skabmiden, der 
giver skab, men du kan hurtigt få det væk med 
et middel fra dyrlægen. En ræv med skab har 
ofte pletter uden pels og kan have en usæd-
vanlig adfærd. Rævetæver kan dog også have 
bare pletter i pelsen i april til juni uden, at de 
har skab. Finder du en død ræv med skab i din 
have, kan du lade den ligge, men der er risiko 
for at smitte til hunde og katte. Vælger du at 
grave ræven ned, skal hullet være mindst 80 
cm dybt for at undgå, at den bliver gravet op 
igen af fx hunde. Du må gerne smide små, magre 
ræve forsvarligt ud med dagrenovation. Brug 
mindst to sække forsvarligt bundet med knuder. 

DYR I NATUREN
Vi kan ikke undgå, at dyr dør eller bliver sårede i naturen og på vores veje. 
Der er forskel på, hvad du skal gøre, hvis du finder et dødt eller såret dyr 
på kommunale arealer og andre arealer.

FÅ MERE INFORMATION

På odsherred.dk kan du søge mere infor-
mation om: 
• Påkørte dyr
• Ræve og ræveskab
• Døde dyr på stranden 

Tjek også naturstyrelsen.dk, hvor der er 
mere information om ræve og døde sæler 
på stranden.



47Skadedyr

SKADEDYR
Uanset hvor du bor, har du altid pligt til at anmelde rotteangreb.

HAR DU ROTTER PÅ DIN EJENDOM?
Har du rotter på din ejendom, skal du anmelde 
det på odsherred.dk/rotter, og det er vigtigt, 
at du gør det med det samme, du opdager det. 
Kommunens rottebekæmper kommer herefter 
på besøg. Da rottebekæmpelsen bliver betalt 
over ejendomsskattebilletten, koster det ikke 
ekstra at få besøg af rottebekæmperen. 

Har du rotter på din ejendom, skal du 
 anmelde det på kommunens hjemmeside 
odsherred.dk/rotter. 

ANDRE SKADEDYR
Kommunen bekæmper kun rotter. Er du plaget af 
andre skadedyr, fx mosegrise, muldvarper, husmår, 
hvepse, myrer eller lignende, kan du eventuelt 
henvende dig til et skadedyrsbekæmpelsesfirma. 
Du kan læse mere om fx øvrige skadedyr på 
Naturstyrelsens hjemmeside naturstyrelsen.dk. 
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Vi har svanemærkelicens, hvilket 
fortæller, at vi viser ansvar for 
miljøet og ikke går på kompromis 
med kvaliteten

CO2-udledningen ved produktionen af 
denne opgave er neutraliseret ved at 
støtte klimaprojekter, der resulterer 
i en tilsvarende CO2-reduktion.


