DEN LILLE GRØNNE 2020
SELVBETJENING – DIN HURTIGE VEJ VIDERE
BESTIL TID – HVIS DU VIL I KONTAKT MED KOMMUNEN
BEDRE SORTERINGER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE
KENDER DU AFFALDSPYRAMIDEN?

Kontakt Odsherred Kommune
Du kan ikke længere møde op uden aftale
eller ringe direkte de forskellige centre og
medarbejdere i Odsherred Kommune.
Ring direkte til hovednummeret
59 66 66 66
eller bestil tid til at blive ringet op på
www.odsherred.dk/bestiltid
Når du ringer til 59 66 66 66 kan du komme
i kontakt med Den Digitale Hotline, som
er et tværkommunalt samarbejde mellem
37 kommuner.
Den Digitale Hotline svarer på spørgsmål om
fx pas, flytning og lægeskift. De kan også
hjælpe dig med Byg og Miljø og en lang række
af vores andre serviceområder og selvbetjeningsløsninger i Center for Miljø og Teknik.
Du kan få fat i Den Digitale Hotline mandag
til torsdag kl. 8-20, fredag kl. 8-16 og søndag kl. 16-20.
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage direkte sagsbehandling. Her skal du i stedet bestille
tid til at blive ringet op eller sende os en mail.
I Center for Miljø og Teknik kan du skrive til:
Affald: Affald@odsherred.dk.
Byggesag: byggesag@odsherred.dk
Klima og energi: simni@odsherred.dk eller
kakje@odsherred.dk
Miljø: miljoe@odsherred.dk
Natur: natur@odsherred.dk
Plan: plan@odsherred.dk
Vand: vand@odsherred.dk
Trafik: trafik@odsherred.dk

I dette års Den Lille Grønne guider vi dig til
mange af vores selvbetjeningsløsninger om
affald, trafik, netkort og Byg og Miljø.

ODSHERRED FORSYNING:
www.odsherredforsyning.dk
Telefon 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

SKORSTENSFEJERE:
Syd: Jørgen Gustavsen,
59 62 00 42, jgustavsen@mail.dk
Nord: Svend Åge Madsen, 59 91 08 77 /
24 47 81 77, fejermadsen@nyka.dk
På vores netkort kan du se, hvilken skorstensfejer, du får besøg af. Se hvordan
på side 5.

AFFALD
Manglende afhentning af papir/metal,
storskrald og haveaffald:
Brug www.odsherred.dk/affald eller ring
til Urbaser på 56 25 05 50
Manglende afhentning af restaffald og
madaffald:
Brug www.odsherred.dk/affald eller ring
på Urbaser på 41 87 91 92

Forsidefoto: Sol over Egebjerg, foto: Claus Starup
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Forord
Du sidder nu med Den Lille Grønne 2020 i
hånden. Som altid finder du her informationer
om alt fra affald, byggeri, trafik, natur, vand
og miljø.
I år har vi særlig fokus på at hjælpe dig til
at bruge vores selvbetjeningsløsninger. Her
kan du både anmelde et hul i vejen eller
en ødelagt skraldespand, se lokalplaner og

hvilket vandværk eller hjemmeplejedistrikt,
du hører til.
Har du brug for hjælp til en sag, er vi selvfølgelig stadig klar til at hjælpe dig. Du skal blot
bestille tid til en opringning eller et møde
med os.
Venlig hilsen Center for Miljø og Teknik
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FÅ HJÆLP TIL DIT AFFALD
- 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
• Printe din tømmekalender
• Bestil en ekstra beholder

Giv os besked

I Renoweb kan du også give os besked:
• Hvis du ikke har fået hentet affald (renovatøren kan også se disse
oplysninger)
• Hvis din beholder er gået i stykker (låg, hjul, skillerum)
Jo hurtigere, du giver os besked – jo hurtigere kan vi udbedre fejlen!
Tilmeld dig sms/e-mail-service. Så får du besked før vi henter dit affald
- og/eller besked ved driftforstyrrelser, om kompostdag m.m.

odsherred.dk/affald
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BRUG VORES KORT
til at finde oplysninger om din ejendom
og kommunale services

Brug netkortet

Dette kort giver informationer om en lang række kommunale oplysninger
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, du har brug for.

Find adgangen til kortene og guide til, hvordan du bruger dem på:

odsherred.dk/din-kommune/odsherred-paa-kort
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AFFALD

HUSK POSER TIL
BÅDE MAD- OG
RESTAFFALD

DU SKAL
SELV HOLDE
BEHOLDEREN
REN

BEHOLDEREN
SKAL STÅ PÅ FAST
UNDERLAG

DU MÅ IKKE
FJERNE SKILLERUMMET

HÅNDTAGET SKAL
VENDE UDAD

LÅGET SKA
L
KUNNE LU
KKES

Vi henter dit affald
For at skraldemanden kan hente dit affald, skal din skraldespand placeres rigtigt,
og din adgangsvej eller kørevej skal være fremkommelig. Bl.a. skal du beskære
bevoksning ud mod vejen.
KRAV TIL DIN ADGANGSVEJ
• 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.
• 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
• Ejendomme med sommerhusrenovation
må stille beholderen maks. 5 m fra skel,
såfremt adgangsvejen er i orden.
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. 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

Låget skal kunne lukkes, ellers tømmer vi ikke. Ekstra beholdere kan bestilles på odsherred.dk/affald

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.

Hvis du ofte har for meget affald kan du
bestille en ekstra beholder til restaffald. En
ekstra 240 l beholder koster 1020 kr/år for
helårshuse og 930 kr/år for sommerhuse.
Du kan bestille en ekstra beholder på
www.odsherred.dk/affald
Har du af og til mere affald, end der kan
være i beholderen, kan du købe en ekstra
sæk påtrykt ”Ekstra”. En ekstra sæk koster
40 kr. I prisen er inkluderet selve sækken,
tømning og affaldsafgiften.
Hvis du ofte låner/lejer dit sommerhus ud,
kan du evt. have ekstra sække liggende til
gæsterne.

DE EKSTRA SÆKKE KAN KØBES I:
Asnæs:
Superbrugsen, Asnæs Centeret
Fårevejle:
Dagligbrugsen, Adelers Alle 144
Højby:
SuperBrugsen, Højby Stationsvej 8
Odden:
SuperBrugsen, Oddenvej 217, Havnebyen
Nykøbing:
Spar, Rørvigvej 192 og Spar, Smedestræde 9
Vig:
Superbrugsen, Vig Hovedgade 32
Nykøbing Sj:
Superbrugsen, Algade 31
Vig Lyng:
DagligBrugsen, Lyngvej 187
Hørve:
Spar, Nørregade 4
(SPØRG I KIOSKEN)
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AFFALD

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

SOMMERHUSE

HELÅRSHUSE

Restaffald
Madaffald
Storskrald
Haveaffald

Restaffald
Madaffald
Papir
Metal
Batterier (på låget)
Storskrald
Haveaffald

I vores selvbetjeningsløsning på odsherred.
dk/affald kan du se hvilke beholdere, der er
på din ejendom. Er der fejl, bedes du skrive
til Affaldsteamet på affald@odsherred.dk.
Ud over henteordninger, har vi også bobler
til papir og glas opstillet rundt om i kommunen. Derudover kan du aflevere omkring 40
forskellige fraktioner på vores genbrugsstationer.

BOLIGFORENINGER/
ETAGEBOLIGER
Restaffald
Madaffald
Papir
Metal
En del af boligforeningerne har også
bobler til glas samt røde kasser til
batterier. Storskrald hentes efter
aftale.

HVAD KOSTER DET?
Taksterne for affald dækker ovenstående ordninger, brugen af vores bobler til
papir og glas samt adgang til genbrugsstationerne. Taksterne for 2020 er:
Sommerhuse: 2170 kr./år
Helårshuse: 2409 kr./år

Du kan sortere glas og flasker mange steder i kommunen. Enten i vores grønne bobler, eller – som her i Højby
– vores nedgravede containere til papir og glas.
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Vi sætter nye mål for
affaldssortering i 2020
Med indsamling af madaffald fra sommerhusene regner vi med at nå op over 50 %
genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2020.
Men i 2020 sætter vi os nye mål med en ny kommunal affaldsplan – og vi vil gerne
have dig med i arbejdet!

Det nuværende nationale mål for affaldssortering er, at kommunerne senest i 2022 indsamler mindst 50 % af husholdningsaffaldet til
genanvendelse. Tallet beregnes på baggrund
af følgende affaldstyper: restaffald, madaffald, plastik, papir, pap, glas, metal og træ.
Storskrald, farligt affald, tekstiler, haveaffald og byggeaffald tæller altså ikke med i
procenten.

EU VIL GENANVENDE ENDNU MERE AFFALD

emballager. Desværre er meget plastemballage i dag sammensat på en sådan måde, at det
ikke er muligt at genanvende plasten. Derfor
har vi i pressen set eksempler på, at op mod
2/3 af den indsamlede husholdningsplasten
ender i Østen eller til forbrænding.
Derfor stiller EU også krav om producentansvar, som vi i Danmark kender det fra fx
pantsystemet eller elektronikaffald.

EU’s affaldsrammedirektiv stiller nye krav til
medlemsstaterne om højere genanvendelse
af husholdningsaffald. Målene er:
• 55% i 2025
• 60% i 2030
• 65% i 2035

MILJØSTYRELSENS AFFALDSPLAN

EMBALLAGER I FOKUS

Når den nationale affaldsplan præsenteres,
går vi i gang med at lave en kommunal affaldsplan, hvor vi skitserer, hvordan vi forventer at komme i mål med mere genanvendelse
i Odsherred.

EU har særlig fokus på indsamling og genanvendelse af emballager, da de udgør en stor
del af affaldsmængden i husholdningerne.
Her er det Emballagedirektivet, der opstiller
mål og krav for forebyggelse, genbrug og indsamling af emballageaffald i medlemsstaterne. Direktivet stiller krav om, at medlemsstaterne skal reducere både vægt og volumen af
emballagen mest muligt, reducere indholdet
af farlige stoffer samt designe emballager,
der er egnede til genbrug og/eller genanvendelse.
Her tænkes der selvfølgelig meget på plastik,
da plastik udgør en meget stor del af vores

I 2020 kommer Miljøstyrelsen den nationale
affaldsplan. Vi ved endnu ikke ret meget
om, hvad den kommer til at indeholde, så vi
venter i spænding.

NY AFFALDSPLAN

På den baggrund vil vi gerne inddrage interesserede borgere i udviklingen af affaldsplanen.
Er du interesseret i at blive kontaktet og/
eller inddraget i arbejdet med den lokale
affaldsplan, så send en mail med lidt oplysninger om dig selv og om du har sommerhus,
helårshus eller bor til leje til affald@odsherred.dk. Så vil affaldsteamet i løbet af 2020
sammensætte en borgergruppe, der vil blive
inddraget i arbejdet.
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MADAFFALD

• Frugt og grønt - også skræller
• Kogt og stegt mad: fx sovs, kartofler, pasta,
kød og lign.
• Knogler og ben fra kød
• Fiskeaffald
• Mælkeprodukter
HUSK POSEN!
• Rester af brød og kage
Brug en almindelig skraldepose.
Posen fjernes i forsorteringen.
• Skaller fra æg og nødder
Luk med ballonknude,
så nedsætter du problemer med
• Buketter
lugt og fluer.
• Kaffegrums, teblade og filtre

MADAFFALD er både skræller og det, der kunne være 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 pga. jorden.
MADAFFALD bruges til produktion af biogas, der kan bruges til el, varme og til
transportformål.
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RESTAFFALD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bleer, bind, vatpinde og lign. hygiejneartikler
Kartoner fra juice og mælkeprodukter
Aske og grillkul (kold og pakket i lukket pose)
Plastikemballage fra fx ketchup og tandpasta
Pap- og kartonemballage med madrester. Fx
pizzabakker
Skumbakker fra fx frugt
Stearinlys
Støvsugerposer
HUSK POSEN!
Engangstallerkner og -bestik Brug en almindelig skraldepose.
Kaffeposer, chipsposer og lign. blandede
emballager
Hundelorte i poser
RESTAFFALD er ”posen under vasken”. RESTAFFALD er også sorteret affald, og er
fx ikke storskrald, haveaffald, farligt affald eller affald, der kan genanvendes.
RESTAFFALD brændes - og derfor skal det være brændbart.
Affaldet skal pakkes i en pose og låget på beholderen skal kunne lukkes.
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METAL
• Konservesdåser, skyllede
• Leverpostejbakker og andre foliebakker, uden
madrester
• Øl- og sodavandsdåser uden pant
• Alubægre fra fyrfadslys
• Kagedåser, gryder og pander
• kapsler og låg af metal
• Småt jern og metal
• Stanniol, rent

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

PAPIR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aviser
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 må komme karton med 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.
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BATTERIER
Alle slags husholdningsbatterier.
Sommerhuse skal selv aflevere batterier på genbrugsstationerne.
Helårshuse kan lægge batterierne i en pose på det
blå låg til papir/metal eller aflevere dem på genbrugsstationen.
Etageboliger har ofte røde kasser opsat til batterier.

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

14

AFFALD

GLAS

• Tomme vinflasker, gerne med skruelåg
og folie
• Tomme glas fra marmelade, sild og
lignende. Gerne med låg.
• Anden glasemballage, fx fra juice og
saft

GLAS OG FLASKER kan bruges igen og igen.
GLAS OG FLASKER kan afleveres i boblerne eller på genbrugsstationerne.
Porcelæn, keramik, spejle, vinduesglas, ovnfast glas og krystalglas er ikke GLAS
OG FLASKER. Glas skal være tomme.
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Storskrald, haveaffald og grene
Vi indsamler storskrald sammen med haveaffald og grene tre gange om året.
Du skal altid sætte dit storskrald ud senest kl. 7 den dag, vi henter det.

DU MÅ SÆTTE 3X10
• 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 lange, højst

veje 20 kg og grenene må højst være 10 cm
tykke.
• Hver enhed må veje maks. 25 kg og fylde 1
x 1 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. 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.

HUSK:
HAVEAFFALD SKAL I PAPIRSÆKKE
Har vi glemt dit storskrald?
Brug selvbetjeningen på odsherred.dk/
affald

Tilmeld dig vores sms-service og få besked om
afhentningsdatoer for storskrald.
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I tvivl om, hvad vi tager med?
Brug sorteringsguiden på
odsherred.dk/affald

AFFALD

Storskrald, haveaffald og grene
– det tager vi med
Det er 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/ledninger
• Jern og metal
• Pap
• Rengjort plastemballage
• Forbrændingsegnet affald fx tæpper,
flamingo, møbler, springmadrasser
• Hårde hvidevarer fx køleskab, fryser,
mikrobølgeovn og komfur
• Ikke forbrændingsegnet affald fx persienner og presenninger, haveslanger,
trillebøre
• Engangspaller, ikke EUR-paller
• Grene (bundtet)
• Haveaffald (i papirsække eller 240 l
beholder)

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
• Dæk og bildele
• EUR-paller
• Farligt affald fx malerbøtter m.m.
• Glas, herunder fx vinduer, spejle og
glasskår
• Keramik
• Haveaffald i plastsække
• Træstubbe og rødder

BOR DU PÅ ALGADE I NYKØBING?
Vi kan ikke hente storskrald i Algade. I stedet skal du kontakte affaldsteamet senest 2 dage
før afhentning for at aftale, hvor du kan stille dit storskrald.
Datoerne for tilmelding i Algade i 2020 er:
23. april – 26. maj – 21. oktober
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Skiltefarven viser vej
til god sortering
Farven på skiltene på genbrugsstationen følger affaldshierakiet.

BLÅ skilte viser vej til deponi
- stedet for affald uden værdi!

RØDE skilte viser flammernes bytte
- affald til energi, det er til nytte

De GRØNNE er dem, vi bedst kan li’
Her får affaldet ny værdi

GULE skilte giver mere besvær
- ting med kemi og strøm skal
afleveres her

Er fjernsynet i stykker skal det specialbehandles: Det bliver knust og metaldelene kan
indgå i nye råvarer. Så sparer vi udvinding af
råstoffer som kobber, aluminium og lignende.
De dele af fjernsynet, som ikke kan indgå
i nye produkter bliver brændt eller lagt på
deponi.
Er fjernsynet ikke i stykker er det bedst at
aflevere det i en genbrugsbutik eller sælge
det på nettet. Så sparer vi nye ressourcer til
at lave et nyt fjernsyn – og dermed forebygger vi også en masse affald.
På alle genbrugsstationer har vi også en
foreningscontainer, hvor du kan stille brugbare ting ind til foreningerne i Odsherred.

SKURET er til ting, andre kan bruge
Lamper og hynder - en hel dagligstue
Tingene sælges af foreninger i Odsherred.

Uanset om du skal af med snotpapir, en
bananskræl, en blender eller en gammel reol
kan du bruge affaldshierakiet til at få den
bedste udnyttelse af affaldet.
Tag for eksempel et fjernsyn.
Hvis du smider det i skraldespanden er der
risiko for, at det forurener miljøet gennem affaldsprodukterne fra forbrændingsanlægget.
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Grønne skilte viser vej til genbrug og genanvendelse.
Her bliver dit affald til nye ressourcer.
Foto: Claus Starup

AFFALD

MEST I BUNDEN - MINDST I TOPPEN

GI’ DIT AFFALD VÆRDI

BRUG AFFALDSHIERAKIET,
NÅR DU SORTERER DIT AFFALD

DEPONI
”LOSSEPLADS”

FORBRÆNDING
ENERGIEN BLIVER TIL
STRØM OG FJERNVARME

SPECIALBEHANDLING

FARLIGT AFFALD OG ELEKTRONIK

GENANVENDELSE

DIT AFFALD BLIVER TIL RÅVARER TIL NYE PRODUKTER

DIREKTE GENBRUG
LEV LIVET MED EN NY EJER

FOREBYGGELSE

BRUG DRIKKEDUNK I STEDET FOR KILDEVAND OG SIG NEJ TAK TIL REKLAMER
UNDGÅ SAMMENSATTE PRODUKTER OG SKADELIGE STOFFER, NÅR DU KØBER BYGGEMATERIALER
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AFFALD

1. maj og 5. juni

LUKKES KL. 12.

24./25./26./31.
december
og 1. januar

ER DER LUKKET.

Du kan bl.a. aflevere grene og andet haveaffald på vores genbrugsstationer. Haveaffaldet komposteres,
og komposten uddeles gratis fra ugen før påske og så længe lager haves.

Genbrugsstationer
og grenplads

– adresser og åbningstider
I Odsherred har vi fire genbrugsstationer og en grenplads. På pladserne kan du
komme af med mange slags affald og få hjælp til sorteringen, hvis du er i tvivl.
FIND DIN GENBRUGSSTATION

ÅBNINGSTIDER

Genbrugsstationen i Nykøbing Sj*
Vangen 3, 4500

Mandag-tirsdag
Onsdag
Torsdag-fredag
Lørdage
Søndage
Helligdage

Genbrugsstationen i Hønsinge
Nykøbing-Slagelsevej 10 A, 4560
Genbrugsstationen på Odden
Oddenvej 241 B, 4583
Genbrugsstationen i Fårevejle
Storøvej 2, 4540
GRENPLADS (kun grene)
Grenpladsen i Rørvig
Søndervangsvej 13, 4581
* NB - Genbrugsstationen i Nykøbing modtager ikke
grene. De skal afleveres på pladsen i Rørvig
(som kun modtager grene).
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kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

7-16
7–18
7-16
8-16
8-16
8-16

GENBRUGSSTATIONEN PÅ ODDEN HAR
I PERIODEN 1. NOVEMBER – 31. MARTS
KUN ÅBENT:
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl.
kl.
kl.
kl.

9-18
8–16
8-16
8-16

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

AFFALD

SÅDAN S ORTER ER DU PL A S T IK

HÅRD PLAST 25
- OGSÅ HÅRD PVC

KASSER

EMBALLAGE,
SKYLLET

TUPPERWARE
OG LIGN.

BØJLER

KØKKENGREJ

KURVE

Hård plast kan du
tromme på

LEGETØJ UDEN
ELEKTRONIK

SANDTING

DVD ÆSKER

KOFANGERE

SIKKERHEDSHJELME

BALJER

SPANDE

HAVEMØBLER

FLASKER

RØR, GULVVARME

KABELBAKKER u
KABLER

HÅRDE RØR

DRÆNRØR

VVS RØR
+ TAGRENDER

URTEPOTTER

KÆLK

KASSER u. logo

TØNDER
u. spændbånd

TRAPEZPLADER

PLASTIKPALLER
FARLIGT AFFALD
RYGSPRØJTER
OG KASSER
Plastikpaller og -kasser til brød og mælk genbruges af fx Arla, Kohberg m.v.
Spørg evt. medarbejderne om, hvor de må stilles.

MALING
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AFFALD

SÅDAN S ORTER ER DU PL A S T IK I

FOLIEPLAST
- IKKE PVC

27
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Folieplastik kan krølles sammen
Knitrende lyd

KLAR PLASTFOLIE

HVID PLASTFOLIE

FARVET PLASTFOLIE

BOBLEPLAST

EMBALLAGE FRA
TØJ

INDKØBSPOSER

TYNDE POSER

FOLIE FRA
MAGASINER

RENE
EMBALLAGER

POSER FX FRA
TRÆPILLER

LANDBRUGSPLASTIK

ENSILAGEPLAST

BESKIDTE SÆKKE

PLASTIK-METALFOLIER

AFFALD

SÅDAN S ORTER ER DU PL A S T IK I

DEPONI

- KUN BLØD PVC

7
”Kunstgummi” - vinyl
Blød PVC knitrer ikke
Lugter nogen gange kemisk

BADEDYR
BADEBASSIN

PERSIENNER, PVC

LUFTMADRAS
u. PUMPE

BADEBOLD

YOGABOLD

GUMMISTØVLER

VINYLGULVE

HOPPEBORG u.
PUMPE

HAVESLANGE, PVC

GUMMIBALJE

BADEÆNDER

PARAPLYER og
REGNTØJ, PVC

BASSINFOLIE

KUNSTLÆDER/
VINYL, PVC

PLAST EGNET TIL
GENANVENDELSE
OG FORBRÆNDING
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HEGN OG SKEL

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.
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• Hvis du har brug for en vurdering af, om
træerne danner et hegn bl.a. ud fra, hvor
mange træer der er, 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 søg på ’skel og hegn’ eller
’hegnssyn’.
Trafikteamet kan vejlede dig om principielle
spørgsmål om hegn og hegnsloven, men ikke
udtale sig i konkrete sager. De kan kontaktes
på: trafik@odsherred.dk

HEGN OG SKEL

Beskæring til skel giver godt naboskab
Når alle holder deres beplantning på deres egen grund, kan
•
•
•
•

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

Træer og buske der rager ud over skel øger risikoen for trafikulykker. Smalle veje
i sommerhusområderne gør, at skraldebilerne mange steder er nødt til at bakke på
lange strækninger.
Skraldemændene er fuldstændig afhængige af at kunne se andre trafikanter i deres
sidespejle. Spejlene rager ca. en halv m ud på hver side. I regnvej bliver løvet tungere og hænger ned og dækker sidespejlene fuldstændigt. Det skaber farlige situationer
især for gående og cyklister.

DERFOR SKAL DU BESKÆRE DIN BEPLANTNING - HELT IND TIL SKEL!
Din nabo vil elske dig for det!
25

TRAFIK

Det er ejerne selv, der skal sørge for at vedligeholde private fællesveje. Der er ikke krav om snerydning i
vores sommerhusområder. 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.
GRUNDEJERNES FORPLIGTELSER
Hvis du bor på en privat fællevej i en by eller i
et sommerhusområde, er det i udgangspunktet
dig, 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 man
dog ikke pligt til at rydde sne.
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På landet er det de grundejere, som har ret til
at benytte vejen, der skal vedligeholde den.
Ifølge loven skal vejen holdes i god og forsvarlig stand. Det er i sidste ende kommunen, der
bestemmer, hvordan vejen skal vedligeholdes.

KOMMUNENS FORPLIGTELSER

Der kan gælder andre regler, hvis der er indgået en privat aftale herom. I så fald er dette
ofte beskrevet i en aftale/servitut.

Det er trafikteamet, der fører tilsyn med private fællesveje. Vi behandler indkomne sager,
fx om manglende vedligeholdelse af vejene
eller manglende beskæring af beplantning
langs en vej/sti.

Arbejdet udføres flere steder i fællesskab med
de andre grundejere på vejen, fx gennem en
grundejerforening eller et vejlaug.

Vi afgør også, om du må anbringe en container/stillads på vejen/fortovet, og hvordan du
må skilte langs vejene.

TRAFIK

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 VED SKEL TIL VEJ?

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 søge på
virk.dk. Du kan også læse mere på odsherred.
dk søg på ”ansøg om brug af vejareal”.

Du må som udgangspunkt gerne færdes på private fællesveje på samme måde som beboerne.
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TRAFIK

Kommunen rydder sne på kommunale veje. Er der fejl og mangler så Giv Os Et Praj.

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. Kommunen 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.
Bor du på en privat fællesvej på landet, skal
du rydde sne og sikre mod glatføre på færd-
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selsarealer, fortov, veje og stier, så vejen er
tilgængelig for almindelig trafik.

Læs om dine pligter som grundejer på
odsherred.dk/trafik.
Læs særligt om snerydning på
odsherred.dk/snerydning.
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 kan blive vurderet og udbedret.

odsherred.dk/givetpraj
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HØNS

Må jeg holde høns i haven?
Det kan være hyggeligt at holde høns, og dejligt at spise frisklagte æg fra egne høns.
Sæt dig ind i kommunens regler inden du giver dig i kast med et hønsehold i byzone.

Det er tilladt at holde høns i byområder, men
ikke i sommerhusområder. Vær opmærksom
på, at dine naboer måske ikke deler din
begejstring for en galende hane i baghaven.
Tag derfor en snak med dine naboer, før
du starter på at holde høns og bygger nyt
hønsehus. Lyt til deres ønsker og tænk dem
ind i projektet fra starten. Det giver dig den
bedste start på en sjov og hyggelig hobby.

BYG EN HØNSEGÅRD
Hønsene må ikke komme uden for din grund.
Byg en hønsegård af trådhegn og et hus, der
er sikret mod rotter. Indret hønsegården så
du overholder indretningskravene i forhold til
fugleinfluenza. Hønsegården skal stå mindst
2,5 m fra skel og i øvrigt overholde bygningsreglementet. Om natten skal du holde
hønsene i et mørklagt hønsehus – især hvis du
også har en hane. Hold hønsene i huset til kl.
7.00 på hverdage og til kl. 8.00 på lørdage,
søndage og helligdage.

UNDGÅ LUGT OG UØNSKEDE GÆSTER
Hønsehold i private haver må ikke genere
naboer med lugt og fluer. Hold huset og
gården til hønsene rent og fjern hønsemøg
mindst én gang om ugen. Fjern hurtigt det
foder og grønt, som fuglene ikke spiser, da
det ellers tiltrækker rotter og kommer til at
lugte grimt. Du må ikke fodre med madaffald.

VIDSTE DU AT:
• Du må holde op til 10 høner og 1 hane
i byområder
• Du må have max 10 kyllinger i perioden maj-oktober
• Hønsemøg er god gødning til køkkenhaven
• Det er ikke tilladt at holde høns i
sommerhusområder i Odsherred
Kommune

Læs mere i regulativet om høns på kommunens hjemmeside: odsherred.dk/hoens
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BÅL

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
faktaboksen 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 vinden er for
kraftig, er der nok noget om det!

Du må gerne lave bål, men vis hensyn til naturen og
dine naboer.

ER DET FOR TØRT?
Når sommeren er varm og tør som både 2018
og 2019 skal du passe ekstra meget på med
brugen af både grill og bål.
På brandfare.dk kan du altid orientere dig om
den aktuelle situation og se brandfareindexet
og om der er indført afbrændingsforbud. 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.
Brandfare.dk er et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL.

BRÆND ALDRIG AFFALD
Det er ikke tilladt at brænde affald af. Haveaffald er også affald!
Eneste undtagelser er:
1) Sankthansaften, den 23. juni, må du gerne
må bruge haveaffald til at lave bål.
2) I landzone må du brænde grene og kviste
af svarende til en trillebørfuld i de tre vintermåneder, december-februar.

Det er ikke lovligt at brænde haveaffald af i
sommerhusområderne eller i byzone.
Vi henter haveaffald tre gange om året – eller
du kan aflevere det på genbrugsstationerne.

DISSE RÅD ER ALTID GÆLDENDE:
• Brug dertil indrettede pladser, hvis du
skal tænde bål eller grille
• Hold afstand til bygninger og bevoksning
• 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.
• Tænd aldrig bål eller grill, hvis det
blæser meget eller er meget tørt
• Hav altid vand i nærheden, når du
tænder bål eller griller
• Smid ikke cigaretskodder og lignende
i naturen
• Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel
er ude
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FORURENET JORD

Du må højest aflevere 1 m3 jord på genbrugsstationerne. Jorden skal være ren – altså stamme fra en
lokalitet, der ikke er markeret som forurenet på kommunens netkort – eller være påvist ved jordprøver.

Jorden på din ejendom
Hvis du skal flytte jord, skal du først undersøge, om jorden er – eller kan være –
forurenet. I så fald, skal du anmelde jordflytningen til kommunen.
Hvor vidt din ejendom er forurenet – eller
mistænkt for at være det - Kan du se på
vores netkort (se side 5).
Skriv din adresse i søgefeltet og klik på fanen
”jordforurening” i menuen til venstre.

KLASSIFICERINGEN ER OPDELT
I TRE KATEGORIER:
• V1: mistanke om forurening
• V2: konstateret forurening
• Områdeklassificeret som lettere forurenet
jord.
Hvis du skal flytte større mængder jord
(>1 m3) – fx i forbindelse med byggeri – skal
du anmelde det til kommunens Miljøteam,
der også kan vejlede dig yderligere. Bestil tid
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til at blive ringet op, eller send os en mail på
miljoe@odsherred.dk
Bor du på lettere forurenet jord, kan du godt
dyrke jorden. Du skal blot undgå afgrøder,
der kan være svære at skrælle/ rengøre før
spisning som fx. jordbær.

JORD PÅ GENBRUGSSTATIONERNE
Hvis din jord ligger uden for de tre kategorier - eller analyser viser, at din jord
er ren - kan du aflevere op 1 m3 jord på
genbrugsstationerne.

Anmeld jordflytning på
www.Jordweb.dk

OLIETANKE

Hold øje med din olietank
Når du har en olietank skal du kende reglerne i Olietanksbekendtgørelsen.
HAR DU UDSKIFTET OLIETANKEN?
Så skal du huske at anmelde den ny tank.
Oplysningerne skal opdateres i BBR. Anmeld
den nye tank på bygogmiljø.dk og samtidig
kan du afmelde den gamle olietank. Hvis du
har nedlagt oliefyret og ændret opvarmningsform, så skal du som ejer afmelde den gamle
olietank og oplyse hvilken opvarmningsform du
er gået over til.

SÅDAN SLØJFER OLIETANKEN
Om tanken er nedgravet eller blot står på
jorden gælder de samme regler. Du skal få
tanken tømt og bundsuget. Typisk vil der
være olie, slam og snavs tilbage i tankens
eget rørsystem. Husk at få en attest fra
firmaet, der udfører arbejdet, så du kan
dokumenterer, at det er udført korrekt!
Hvis tanken er nedgravet, kan du nedlægge
tanken ved at få den gravet op (anbefales) og
så bliver tanken helt fjernet fra BBR. Ifølge
reglerne kan du dog vælge at få fx en VVS’er
til at fjerne alle studser og rørføringerne og
få tanken afproppet. Så er du sikker på at der
ikke ved en fejl bliver hældt olie på. Tanken

vil forsat være registreret i BBR og du må
meget gerne oplyse, hvor tanken ligger.

OLIETANKEN BLIVER IKKE BRUGT SÅ
MEGET
Hold øje med hvor gammel tanken er – du kan
se dens alder på tankattesten eller skiltet på
tanken. Som hovedregel må en tank, der står
på jorden, være i brug 25 - 40 år afhængig af
materiale (se skema over olietankenes levetid
på hjemmesiden). En tom olietank har større
risiko for at blive utæt. Tanken kan ruste indefra og det kan ikke ses udvendigt. Få derfor
tanken tjekket for utætheder, hvis den ikke
har været brugt i længere tid, inden der skal
olie på igen.

FORBYG OLIEFORURENING?
Du kan holde øje med dit olieforbrug og få
oliefyrsteknikeren til at foretage et regelmæssigt miljøtjek af tanken. Hvis du har
mistanke om lækage, skal du straks kontakte
vores Miljøteam.
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 hvis
tanken ikke overholder reglerne. Så det er
vigtigt, at du kender og opfylder kravene til
olietanke – se mere på odsherred.dk/olietanke.

Du kan aflevere den udtjente tank på
genbrugsstationen – skær et hul i tanken
på 60x60 cm, så det er tydeligt at se, at
tanken er rengjort.
På pladen kan du se alderen på olietanken.
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BYGGERI

Når du skal bygge nyt
eller bygge til
Du skal kontakte Byggesagsafdelingen, når du fx vil søge om tilladelse til et nyt
sommerhus eller en tilbygning til dit enfamiliehus.
Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte
os via en mail til byggesag@odsherred.dk.
Så vil du fra vores byggesagsteam få svar på
alle spørgsmål om Bygnings- og Boligregistret
(BBR), byggeri eller din egen byggesag.

HVORNÅR SKAL DU SØGE OM
BYGGETILLADELSE?
Ved opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse eller tilbygninger hertil, gæstehuse eller
udestuer skal du altid søge om byggetilladelse. Du skal måske også søge om tilladelse til
at opføre garager, carporte, overdækninger
og udhuse. Du kan finde reglerne for, hvornår
der skal søges om tilladelse til at bygge på
bygningsreglementet.dk
Her kan du også finde reglerne om afstanden
til skel, højder, energiforhold, konstruktioner
mm.

HVORFOR SKAL DU SØGE OM
BYGGETILLADELSE?
Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal undersøge, om bestemmelserne i
gældende Bygningsreglement for denne type
byggeri er overholdt. Desuden skal kommunen bl.a. tjekke, om eventuelle lokalplaner,
deklarationer og naturbeskyttelsesloven
overholdes.
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HVORDAN SKAL DU SØGE OM
BYGGETILLADELSE?
I Odsherred Kommune skal du søge om byggetilladelse til dit byggeri, digitalt.
Ansøgningen skal indsendes via
bygogmiljoe.dk (se side 38).

HVILKET MATERIALE SKAL DU SENDE
ELLER VEDLÆGGE?
• Ansøgningen med tydelig angivelse af hvem
der søger og hvor der søges
• Situationsplan
• Plantegning
• Materialebeskrivelse, udvendige materialer
og evt. udvendige farver
• Facadetegninger
• Kloakplan
• Kopi af deklarationer som er tinglyst på
ejendommen (rekvireres hos Tinglysningsretten i Hobro, 99 68 58 00 eller
tinglysning.dk).
Alle tegninger skal være målsatte og udføres
i målestoksforhold samt påføres adresse og
matrikelnummer.

BYGGESAGSGEBYRER
De gældende byggesagsgebyrer kan ses
på odsherred.dk.

BYGGERI

Oplysningspligt til Bygningsog boligregisteret (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.
BYGNINGS-OG BOLIGREGISTRET (BBR)

RET BBR-OPLYSNINGER FOR DIN BOLIG

Alle kommuner skal føre et Bygnings- og
Boligregister (BBR), som viser faktiske, fysiske
bygnings- og boligforhold i kommunen.

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine
BBR-oplysninger, kan du logge på selvbetjeningsløsningen ”Ret BBR”
(https://bbr.dk/ret/0/1/306).

Du kan se alle BBR-meddelelser på
ois.dk (Den offentlige informationsserver).
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.

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.
Har du spørgsmål til din BBR, kan du skrive til
os på byggesag@odsherred.dk.

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

DU SKAL ALTID ANMELDE AFFALDET

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.

De eneste undtagelser fra anmeldelsen, er
hvis nedrivningen udgør
• mindre end ét ton affald
• mindre end 10 m2

HUSK AT ANMELDE NEDRIVNINGEN TIL
KOMMUNEN
Det er Center for Miljø og Teknik, der
behandler sager om nedrivninger og nyopførsler. Når du har modtaget din tilladelse til
nedrivning skal du anmelde dig byggeaffald til
Affaldsteamet i Center for Miljø og Teknik via
www.bygningsaffald.dk

Du skal altid anmelde dit byggeaffald fra
nedrivning eller ombygning – også selv om du
selv river ned og kører affaldet på genbrugsstationen.

Man kan som regel vurdere, hvor meget
affald man 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. Hvor mange prøver firmaet
tager, afhænger af husets konstruktion.
Har huset 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.
Firmaet vil efterfølgende analysere prøverne
i et laboratorium og lave en rapport, hvor
resultaterne fremgår.

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, fx spånplader.

ANMELDELSE AF BYGGEAFFALD
Du skal anmelde byggeaffaldet på Bygningsaffald.dk og give os informationer om:
• Hvilken type affald, der skal køres væk
• Hvor det skal køres hen
(godkendt modtager)
• Hvem der skal køre det derhen
(godkendt transportør)
Miljøscreeningen skal vedlægges.
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
Du kan læse mere på odsherred.dk/byggeaffald eller kontakte affaldsteamet på affald@
odsherred.dk

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.
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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 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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Vores drikkevand
Hvis du oplever 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.

Kommunen fører tilsyn med at vandkvaliteten
opfylder de lovbundne krav. Se mere på
www.odsherred.dk/vand

SÅDAN FINDER DU DIT VANDVÆRK
Kig på din vandregning eller find dit
vandværk ved at gå ind på kommunens
kortside http://netkort.odsherred.dk/
og klikke af i ”forsyning” - ”vandforsyning”. Her finder du også kontaktnumre
til vandværket, og et link til deres
hjemmeside.

MARKVANDING OG ANDET ERHVERV
Kommunen står for tilladelser og tilsyn med
markvandingsanlæg og andet erhverv. Du kan
søge tilladelse ved at udfylde et 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.

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. Du skal bruge
en autoriseret brøndborer og altid først anmelde det til os. Det er dig som lodsejer,
der betaler omkostningerne.

Find en liste med autoriserede brøndborere på: www.geus.dk. I søgefeltet
skriver du: brøndborer. Tjek at brøndboreren har et gyldigt A-bevis, der fortæller, om hans autorisering stadig gælder.
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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.
Der kloakeres 400 sommerhuse om året.
Det betyder at der går en årrække før vi er
nået rundt til alle Kommunens ca. 24.000
sommerhuse.
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.

På kommunens netkort kan du se, om
der er planlagt kloakering i dit sommerhusområde.
Har du spørgsmål om tidsplan mv., skal
du kontakte Odsherred Forsyning.
www.odsherredforsyning.dk

Det er Odsherred Forsyning, der står for kloakeringen af sommerhusene. Foto: Odsherred Forsyning.
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I områder med separatkloakering ledes regnvandet urenset ud i naturen. Vask derfor ikke bilen i indkørslen
og hæld kun rent vand i kloakken.

Spildevand på landet
og i byen
Også på landet og i byerne er der fokus på bedre håndtering af spildevand.
Læs her, hvad det betyder for dig.

Odsherred Kommune 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, som handler om at du
skal forbedre rensningen af husspildevandet
fra din ejendom.

carporten. Vask for eksempel altid din bil i en
godkendt vaskehal, så naturen ikke belastes
med sæbe og miljøfremmede stoffer.

SPØRGSMÅL OG SVAR

SEPARATKLOAKEREDE OMRÅDER I BYERNE

Ønsker du mere information om spildevand
kan du kontakte vandteamet på
vand@odsherred.dk

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

Du kan finde den aktuelle spildevandsplan på
odsherred.dk, og på vores netkort kan du se,
om du bor i et separatkloakeret område, et
åbent-land-område eller et sommerhusområde, der snart skal kloakeres.
Se mere om netkortet på side 5.
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Vandløb, grøfter og dræn
Vandløb deles op i private vandløb og offentlige vandløb. Langt størstedelen er
private.

HVEM VEDLIGEHOLDER
VANDLØB 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.
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• 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 rørlagt vandløb skal du spule dem
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.

VAND

Smukt vandløb.

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/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.
• Det er dig, som bredejer, der skal fjerne det
grøde, sand mv., vi renser op fra vandløbet.
• Du må ikke anbringe bygninger, faste hegn
uden led, plante eller foretage udgravninger af permanent art i arbejdsbælterne
uden, at du har fået en 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 arbejdsbæltet.
• Du får ikke erstatning for skader på afgrøder, træer, buske, hegn mm, 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.

VIDSTE DU?
Der gælder forskellige regler for vedligeholdelse, regulering og tilslutning. Læs
mere på odsherred.dk/vandloeb, hvor du
også kan se vores film.

KONTAKT
Vandteamet på
vand@odsherred.dk
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NATUR, KYST OG STRAND

Naturen i Odsherred
I Odsherred har vi en fantastisk natur til stor glæde for de mange sommerhusgæster
og for kommunens borgere generelt. Store områder med overdrev og en del heder
gør Odsherred til et specielt område i Østdanmark.

En stor del af kommunens værdifulde natur
ligger i sommerhusområderne ud til kysten,
og det er derfor vigtigt, at naturgrundene
bliver plejet korrekt, hvis vi skal bevare
kommunens natur.
8 naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Beskyttelsen betyder, at man
ikke må ændre på naturens tilstand uden en
dispensation fra kommunen. Kommunen giver
normalt kun dispensation til ændringer, der
gavner naturen eller til indgreb, som har større samfundsmæssig interesse. I sommerhusområder og i byzone er der særlige regler.

DE BESKYTTEDE NATURTYPER
•
•
•
•
•
•
•
•

Særligt udpegede vandløb
Søer
Moser
Strandsumpe
Strandenge
Ferske enge
Overdrev
Heder

Du kan læse om beskyttet natur på
odsherred.dk, søg på beskyttet natur og
på netkort.odsherred.dk kan du se hvor
i Odsherred, der er beskyttet natur.
Læs kommunens Naturkvalitetsplan på
odsherred.dk/naturkvalitetsplan

UDVALGTE NATURPERLER
I den sydvestlige del af kommunen
ligger Bjergene, Diesbjergområdet og
Skamlebæksletten, som indeholder store
overdrevsarealer. De artsrige områder
er nogle af Sjællands vigtigste indlandsoverdrev, hvor der findes mange fredede
og rødlistede arter.
Næbbet på Ordrup Næs er et landskabeligt meget smukt område, som indeholder værdifulde overdrevsarealer.
Korevlerne ud til Sejerø Bugt er et unikt
naturområde, som er fremkommet
efter en voldsom storm i begyndelsen af
1900-tallet. Området består af et artsrigt
strandengsområde omkring en kystlagune.
I det nedlagte kalkbrud ved Klint i den
nordlige del af kommunen er der et
særpræget landskab med fine overdrevsarealer.
I området mellem Dybesø og Korshage,
som ligger i det nordøstlige hjørne af
kommunen, er der et varieret og meget
værdifuldt naturområde. En del af
området er avneknippemose som er en
sjælden naturtype på europæisk plan.
Dybesø er en meget fin, ren kransnålalgesø, der desuden rummer Sjællands
eneste bestand af Strandbo, der ellers
er karakteristisk for den endnu renere,
meget sjældne søtype lobeliesø.

Odsherred.dk søg på beskyttet natur
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Naturpleje på din fritidsgrund
Mange af kommunens sommerhuse er bygget på de arealer, som havde den laveste
landbrugsmæssige værdi. Det var ofte sandede og næringsfattige arealer som heder
og strandenge med en rig og varieret natur. Urter som Musevikke og Gul Snerre,
kan sammen med områder med Hedelyng være levested for dyr som markfirben og
sommerfugle.
Ved at pleje din grund kan du både gøre en
forskel for dyr og planter, og samtidig kan
du få flere smukke og oplevelsesrige områder
på din grund. Jordbunden er afgørende for
hvilke planter og dyr som trives på din grund.

lige over jorden. Så spirer den på ny. Slå
gerne lyngen i etaper over mange år, så der
hele tiden findes lyng i forskellige aldre. Det
giver levemuligheder for mange flere arter af
blomster og insekter.

Du kan forbedre forholdene for områdets
karakteristiske dyr og planter på flere
måder

Gamle hule træer eller træstubbe vil være
til glæde for fugle, der yngler i huller og til
mange arter af insekter og svampe. Insekterne kan blive til mad for flagermus, frøer mv.

Hvis din grund er blevet mørk med en 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 fjernes, så der ikke tilføres næring til
jorden, det vil nemlig forringe de vilde blomsterplanters voksebetingelser.
Ved især at have hjemmehørende og gerne
egnskarakteristiske buske og træer på din
grund, kan du få en større variation af insekter som biller og sommerfugle og et rigere
fugleliv.
Overvej om det er nødvendigt at slå hele din
græsplæne. Slå evt. blot nogle gangstier eller
lad nogle mindre områder være, som kun slås
en eller to gange i løbet af sæsonen. Det afslåede materiale bør fjernes for at reducere
mængden af næringsstoffer og give lys til
bunden. Det vil give blomsterplanterne bedre
vækstbetingelser.
Har du lyng på din grund er det vigtigt at
pleje den, for ellers vil den dø efter max.
35 – 40 år. Du kan pleje lyngen ved at slå den
med en kort kraftig le, som kan skære lyngen

Kvasbunker vil tiltrække pindsvin, mens
tætte tornede buske giver gode rede- og
skjulesteder for småfugle.
Grav et lavvandet vandhul med flade brinker.
Det vil sikre gode ynglemuligheder for frøer
og tudser. Der går ikke lang tid før dyr og
planter indfinder sig. Undlad at sætte fisk
ud, de vil spise al paddeyngelen. Vær opmærksom på at terrænændringer inden for
strandbeskyttelseslinjen kræver dispensation
fra Kystdirektoratet.
Grønt Råd Odsherred har sat fokus på
naturen i sommerhusområderne og kommunen har derfor oprettet en hjemmeside
med link til gåde råd, foldere mv.
Se odsherred.dk/naturen-i-sommerhusområder
Vær opmærksom på at der findes regler som
skal beskytte søer og moser i sommerhusområder og at padder, krybdyr og flagermus er
generelt beskyttede. Spørg Naturteamet, hvis
du er i tvivl.
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De store pileurter
– Invasive arter
I Danmark findes der to arter af de store pileurter; Japansk Pileurt og Kæmpepileurt, samt deres hybrid. De store pileurter sætter ikke frø i Danmark, men
formerer sig kraftigt vegetativt.

De store pileurter er invasive arter. Det
betyder, at de ikke hører naturligt til i Danmark og at deres vækst er så aggressiv at de
fortrænger den hjemmehørende vegetation.
Resultatet er et mere artsfattigt plantesamfund, hvilket medfører færre dyr, fx sommerfugle og fugle.

BEKÆMPELSE
De store pileurter danner jordstængler, og
deres rodnet kan nå 2-3 m ned i jorden og
7 m ud fra det yderste skud. Deres jordstængler er meget hårdføre og kan f.eks.
gennembryde beton. I forbindelse med
bekæmpelse af de store pileurter, skal man
være meget forsigtig, da selv meget små
stykker af jordstængler og overjordiske
stængelstykker kan spire til nye planter. På
miljøstyrelsens hjemmeside er der gode vejledninger i bekæmpelse af de store pileurter:
https://mst.dk/media/117352/japanskpileurtogkmpepileurt_endeligrapport.pdf.

HVAD GØR KOMMUNEN?
Odsherred Kommune bekæmper de store
pileurter langs med enkelte kommunale vandløbsstrækninger.

LOVGIVNING
I Danmark er der på nuværende tidspunkt ingen
krav til at bekæmpe de store pileurter, men det
kan som lodsejer være en god idé at gøre noget
allerede nu. Det er muligt, at der inden for få år
kommer en pligt til at bekæmpe dem, hvilket vil
blive væsentligt dyrere, hvis man har ladet dem
brede sig i mellemtiden.
I fx Storbritannien er pileurterne frygtede
pga. de skader, de kan forårsage på bygninger.
En grund med pileurt er nærmest usælgelig.
Fra 1. januar 2020 bliver det forbudt at indføre de store pileurter til Danmark, ligesom det
er forbudt at transportere dem, med undtagelse af transport til anlæg i forbindelse med
bekæmpelse af planterne.
Det er også forbudt at avle de store pileurter
og plante dem. Plantedele fra bekæmpelse af
de store pileurter kan afleveres på kommunens genbrugspladser.

De store pileurter breder sig. Derfor skal de
bekæmpes i tide!

46

OBS! 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!
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Odsherreds strande er skønne året rundt. Foto: Marianne Diers

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.
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

DU MÅ IKKE
•
•
•
•

Cykle og køre med motorkøretøjer
Slå telt op
Forhindre andres lovlige færdsel
Skilte og hegne

Læs mere på odsherred.dk under
”Offentlighedens adgang til naturen”.

HUNDE OG HESTE
Du må gerne have din hund med på stranden.
Fra 1. april til 30. september skal din hund
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.
Fra 1. september til 31. maj er ridning tilladt
på den ubevoksede del af strandbredden, hvis
hesten kan komme lovligt ned på stranden.

HVAD MÅ MAN SAMLE?
Som udgangspunkt skal man 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 man må tage det med, som man
kan fragte uden brug af hjælpemidler - i den
forbindelse er en spand ikke et hjælpemiddel.
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Må jeg lægge min
båd på stranden?
Strande og kyster er meget værdifulde og derfor beskyttet i dansk lov. Beskyttelsen
betyder at strande og kyster generelt er friholdt fra byggeri og anlæg, med mindre
der er dispenseret fra reglerne.

Du må dog gerne have en båd uden motor
liggende på stranden i op til 24 timer.
Ønsker du at have båden liggende på stranden i mere end 24 timer, kræver det accept
fra lodsejeren.
Med stranden menes den ubevoksede strandbred samt den del af klitterne, der er domineret af salttålende plantearter, som f.eks.
marehalm, strand-mælde og hjælme.

Båden må ikke lægges på en måde så den
generer færdslen på stranden og skal lægges
mere end 50 m fra beboelsesbygninger.
Læs mere på odsherred.dk under ”Både på
stranden”.
Se evt. også afsnittet om ”Hvad må jeg på
stranden?”

Hvis du lægger din båd eller kajak på stranden, må den ikke være til gene for andre. Foto: Marianne Diers
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Tang er en vigtig del af havet, da den fjerner næringsstoffer, producerer ilt og giver føde og levesteder
for havdyrene. Tang, der skyldes op på stranden, er også en vigtig del af naturen langs kysten. Foto: Claus
Starup.

Tang er en del af naturen
Sommeren 2019 bød igen på et helt fantastisk strandvejr – med deraf mange strandgæster. Mange oplever tang som ubehageligt, men tang er faktisk en vigtig del af
naturen.

Vind- og strømforhold fordeler tangen uens
på kysten, hvilket betyder, at nogle kyster er
mere udsatte for tang end andre. Især Sejrøbugten får store mængder tang, da vi ofte har
vestenvind i Danmark. Desuden er mængden
af tang i havet – og dermed på strandene –
steget, som følge af renere havvand. Odsherred Kommunes entreprenører fjerner tang på
12 strande i juni, juli og august. Der ryddes
en strækning på ca. 100 m.

SÅDAN GØR VI
Tangen bliver skrabet sammen i bunker på
stranden hver onsdag morgen. Her får tangen
lov at ligge og afvande i op til 48 timer, hvorefter en lokal entreprenør kører tangen væk
inden weekenden. Kommunen tager prøver af
tangen for at sikre, at den ikke er forurenet.
Er tangen i orden, bruges den som gødning af
lokale landmænd, der pløjer den ned.

NATUR OG LANDSKAB
Vi fjerner ikke tang på strandene uden for
badesæsonen, da tang medvirker til den
naturlige landskabsdannelse. Sejerøbugten er
udpeget til et særligt naturbeskyttet område,
et såkaldt Natura 2000-område. Det er på
grund af den særlige kystnatur, som tangen
er en del af. Det er unikt, at kysten udvider
sig mod havet, fordi der skyller tang ind,
som dækkes af fygesand. Korevlerne dannes
netop af disse processer. Tangen er derfor
medvirkende til, at der dannes en unik natur
startende på stranden med strandvolde med
plantesamfund i, hen over klitterne til indsøerne bag Korevlerne, hvor der blandt andet
er et rigt fugleliv.
Hvilke strande, der får fjernet tang, kan du
se på www.odsherred.dk/tang-paastranden
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Kyst og Strand
Kyst & Strand er Odsherreds egen mærkningsordning, der med flag og skilte viser
dig vej til gode oplevelser langs vores kyster året rundt. I 2019 er der kommet
yderligere to lokaliteter med.

Kyst & Strand er udviklet fordi vores strande
og kyster har mange andre ting at byde på
end godt badevand, og det ønsker vi at gøre
meget mere opmærksom på. Ordningen
omfatter fortsat seks gode strande, og i 2019
er også Kongsøre Skov/Sandskredet og Yderby
Lyng/Strandvejen kommet med. Her finder du
ikke flag men i stedet skilte, lige som de er
beskrevet i app’en.
I app’en Kyst og 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.

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 tages der
20 prøver. Læs mere på odsherred.dk/
strande-og-badevand

Odsherreds smukke klitter vækker minder om sol og sommer. Kyst og Strand viser også vej til gode oplevelser i vinterhalvåret. Foto: Marianne Diers.
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Rotter
Uanset hvor du bor, har du pligt til at
anmelde rotteangreb.

Har du rotter på din ejendom, skal du anmelde det på odsherred.dk/rotter.
Kommunens rottebekæmper vil herefter komme på besøg. Da rottebekæmpelsen bliver
betalt over ejendomsskattebilletten, koster
det ikke ekstra at få besøg af rottebekæmperen.

Et rottepar kan blive til 1000 rotter på et år. Derfor
skal du anmelde rotter til kommunen.

Andre skadedyr
Kommunen foretager kun bekæmpelse af rotter. Er du plaget af andre dyr,
fx mosegrise, muldvarper, husmår, hvepse, myrer eller lignende, kan du
evt. henvende dig til et skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Du kan finde skadedyrsbekæmpelsesfirmaer
på internettet. Vær opmærksom på at nogle
dyr er fredede, og dem må man ikke bekæmpe uden videre.

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.

FLAGERMUS

Du kan kontakte den lokale vildtkonsulent
i Vestsjælland på tlf. 72 54 32 72. Han kan
hjælpe med gode råd til, hvordan man kan
planlægge flytningen.

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.
Hvis du ikke kan leve med flagermusene i
længden, er det en mulighed at flytte dem.

FÅ MERE AT VIDE
www.naturstyrelsen.dk søg på ”flagermus i
huset”

51

DEN LILLE GRØNNE 2020 I ODSHERRED KOMMUNE
Nyvej 22 I 4573 Højby
59 66 66 66
odsherred.dk I kommune@odsherred.dk
Januar 2020 I Oplag: 38.000
Design og medieproduktion:
Rosendahls a/s, CSR-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret

