
• Frugt og grønt, også skræller

• Madrester. Fx sovs, kartofler, pa-
sta, kød, pålæg og lignende. Også 
skrog og knogler.

• Fiskeaffald

• Mælkeprodukter

• Rester af brød og kage

• Skaller fra æg og nødder

• Buketter

• Kaffegrums, teblade og filtre

• Køkkenrulle og servietter brugt til 
mad

• Bleer, bind, vatpinde og lign. hygi-
ejneartikler

• Kartoner fra juice og mælke- 
produkter

• 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 

• Engangstallerkner og -bestik

• Kaffeposer, chipsposer og lign. 
blandede emballager

Alle sommerhuse i Odsherred har en todelt beholder til mad- og 
restaffald. Madaffald skal i det lille rum.

Nogle sommerhuse har også en ekstra beholder til restaffald. Den 
har kun ét rum.

Både rest- og madaffald skal pakkes 
ind. Du kan bruge almindelige skral-
deposer til begge dele.
Husk at binde knude på posen.



• Aviser, reklamer og ugeblade

• Tidskrifter uden plastik

• Breve, kuverter og postkort

• Skrivepapir

• Pjecer og foldere

• Tegneserier og paperbacks

• Små kartonæsker fra fx cornflakes, 
æg og tandpasta - men IKKE pap.

• Tomme vinflasker, gerne med skrue- 
låg og folie

• Tomme glas fra marmelade, sild og 
lignende

• Anden glasemballage fra fx juice og 
saft.

Karton skal rives i stykker eller foldes 
sammen. Nej tak til bølgepap.

Nej tak til porcelæn, keramik, krystal-
glas og ovnfast glas.

Papir og glas kan genanvendes. Derfor skal du tage papir og glas 
med til de grønne bobler, du finder ved mange supermarkeder og 
andre centrale steder i kommunen.

Du må også komme små kartonæsker sammen med papir, men 
ikke pap.

X



METAL

Du kan aflevere tomme dåser og småt metal samt papir og glas disse tre steder:

Klint: Martinus Center Klint, Fyrrebakkevej, 4500 Nyk. Sj
Sjællands Odde: Olgas Grillbar, Gnibenvej 2, 4583 Sjællands Odde
Høve Strand/Lyngen: Agersøvej v. Asnæs Lyngvej, 4550 Asnæs

GENBRUGSSTATIONER
Odsherred Kommune har fire genbrugsstationer, hvor du bl.a. kan 
aflevere pap, metal, plastik og batterier samt større ting.

Du finder adresser, åbningstider og sorteringsvejledning på
www.odsherred.dk/genbrugsstationer.

EKSTRA RESTAFFALD
Har du ekstra restaffald, kan du stille det i sække ved siden af beholderen. 
Det er særlige sække, som skal bruges til dette.

Lejer du huset gennem et udlejningsbureau, kan du kontakte dem. Låner/le-
jer du huset privat, kan du købe de ekstra sække i udvalgte butikker. 
Se hvilke på: www.odsherred.dk/affald, se under affald i sommerhuse.


