
Naboløsning er en mulighed 
for to naboer med begrænset 
affaldsmængde, der ønsker 
af dele beholdere til de  
genanvendelige materialer 
(ikke mad/restaffald). 

RETNINGSLINJER FOR NABOLØSNINGER

1   Løsningen tilbydes kun til to ejendomme med 
fælles skel.

2   Løsningen er kun en mulighed for de ejendomme 
der, af affaldsteamet, vurderes at have 
begrænset affaldsmængde.

3   Man kan deles om alle tre beholdere eller nøjes 
med at dele en eller to. F.eks. kan man hver 
især have sin egen beholder til plast og mad- og 
drikkekartoner og så være fælles om beholderne 
til glas/metal og pap/papir.

4   Det skal oplyses, hvor de forskellige beholdere 
placeres, og de må ikke flyttes uden 
forudgående aftale med Odsherred kommune.

Naboløsning

Hvis du beslutter at indgå i en naboløsning, skal du 
sørge for at lave en indbyrdes aftale med din nabo, 
da der ved evt. bestilling af ekstratømning faktureres 
hos den ene nabo, der skal sørge for opkrævning af 
halvdelen af beløbet hos den anden nabo. 

ER DU INTERESSERET I  
EN NABOLØSNING? 

Henvend dig hurtigst  
muligt til affaldsteamet via  
nysortering@odsherred.dk  
eller book en telefontid via  
hjemmesiden. 

5    Der skal indsendes kontaktoplysninger: navn, 
adresse, mail og tlf. nr. på begge parter i 
naboløsningen.

6    Der er ikke reduktion i affaldsgebyret, man 
betaler det samme, som hvis man har tre 
beholdere hver.

7   Begge parter i en naboløsning kan til enhver tid 
ophæve aftalen om naboløsning.

8   Odsherred kommune kan ligeledes ophæve 
aftalen om naboløsning hvis ordningen 
misligholdes (gentagne overfyldning, fejlsortering 
eller andet).

Alle helårs og sommerhuse får som udgangspunkt 3 
beholdere til genanvendelige materialer (glas/metal, 
papir/pap og plastik og mad- og fødevarekartoner.) 
Med en naboløsning har du muligheden for at deles 
med en nabo om disse 3 beholdere. 

Naboløsning åbner for muligheden for at to naboer 
med begrænset affaldsmængde (f.eks. enlige, ældre 
eller sommerhusbeboere), kan dele beholdere til de 
genanvendelige materialer (ikke mad- og restaffald). 
Forudsat at følgende retningslinjer opfyldes.  


