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Du får ny skraldespand i sommerhuset _ 

 

Hvad er det nye? 

Din nye skraldespand er delt i to rum. Et til restaffald og et til madaffald. 

Det betyder, at du fremover skal sortere alt madaffald i en pose for sig og smide den i det lille 

rum. Husk at binde knude på poserne. 

 

Formanden for Grundejerforeningen Tengslemark Lyng Nord, har lavet en lille film om den nye 

ordning. Du må gerne dele filmen: 

Indsamling og bioforgasning af madaffald er med til at bevare vigtige 
næringsstoffer i kredsløb - samtidig med at den udviklede biogas bruges 

som grøn energi. 

Allan Kurt Brøndum Jensen

Bøgen 17

4000  Roskilde

Vedr. sommerhuset, Koglevej 2, 4560 Vig

 

Fra 1. oktober og cirka 10 uger frem skifter Odsherred Kommune skraldespanden ved alle

sommerhusene. Den nye skraldespand har samme størrelse og stilles samme sted som den

nuværende. Vi ændrer heller ikke på tømningsfrekvensen.

Vi kan ikke på forhånd sige, i hvilken rækkefølge skraldespandene udskiftes. Men du kan tage den

nye skraldespand i brug med det samme, du modtager den.

https://youtu.be/TezKShFiKPM

https://youtu.be/TezKShFiKPM
allan


allan




Sortering indendørs 

I Odsherred får du ikke udleveret særlige poser eller spande ud til indendørs sortering. Du vælger 

derfor selv, hvordan du vil sortere inde i sommerhuset. 

Der findes utallige løsninger til sortering - og helt sikkert også nogen, som passer til dit køkken. 

Du skal bruge en almindelig skraldepose til madaffaldet, for alle poser fjernes som en del af 

forbehandlingen på biogasanlægget i Audebo. 

 

Den gamle beholder kan bruges til haveaffald 

Du har mulighed for at overtage den gamle skraldespand og bruge den til småt haveaffald. Det 

kræver kun, at du sætter et klistermærke på låget inden 1.10.19. Haveaffald tømmes fortsat via 

storskraldsordningen. Skraldespandens volumen svarer til én sæk haveaffald. 

 

Klistermærkerne er nu uddelt til alle sommerhuse (tjek evt. postkassen). Har du ikke modtaget 

det, kan du hente et på nærmeste genbrugsstation. 

Skraldespanden uden klistermærker tager vi med, når vi kommer med den nye. Så sørger vi for, at 

den bliver genanvendt. Du kan ikke bruge den gamle beholder til restaffald, da beholderen 

afmeldes. 

 

Nye skraldebiler 

Fra 1. oktober overgår vi også til en ny renovatør, Urbaser, og får nye skraldebiler med to kamre, 

så affaldet kan holdes adskilt. 

I overgangsperioden tømmes de gamle beholdere som restaffald. Vi blander altså ikke affaldet 

sammen, selv om nogle sommerhuse i en periode kun har ét rum i beholderen. 

 

Mere information 

Sammen med den nye beholder modtager du en informationspakke, der fortæller mere om den nye 

ordning. Du kan også finde svar på de mest almindelige spørgsmål på: 

www.odsherred.dk/ny-sortering-i-sommerhusene-2019. 

I løbet af september kommer der sorteringsvejledninger på dansk, engelsk og tysk, som du kan 

printe ud og lægge i sommerhuset, hvis du ofte låner eller lejer det ud. 

 

Har du brug for at kontakte os i forbindelse med den nye ordning, så brug mailadressen 

nysortering@odsherred.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Affaldsteamet 

Odsherred Kommune 

 

Bemærk! Dette brev er kun sendt til hovedejeren af sommerhuset. Er I flere ejere og/eller 

faste brugere, bedes du venligst videregive informationen i dette brev. 
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