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Referat af møde med sommerhusforeninger den 15. september 2021 
 

I referatet fremgår spørgsmål fra de fremmødte og svar herpå. Derudover har referenten udvalgt væsent-

lige forklaringer, der blev givet i forbindelse med gennemgang af præsentationen.  

 

Hvor intet andet er anført, er det forsyningschef Karl Villadsen, der har svaret på spørgsmålene. 

 

 

Kan vi benytte kompostérbare plastposer til vores affald? 

Ja, man må gerne anvende denne typer poser, men det er ikke et krav. 

 

Når vi får 2 beholdere i 2023, skal de så stå ved siden af hinanden?  

Nej, bare de opfylder kravene, behøver de ikke stå ved siden af hinanden. Det vil sige, at de skal stå så tæt 

på skel som muligt og maks. 5 meter fra renovationsbilen. De to beholdere vil som standard være størrel-

sesmæssige identiske. 

 

Gennemgang af priser 

Ved præsentation af priser oplyses det, at vi som standard uddeler 240 liter beholder. Vi kan ikke håndtere 

affald i mindre størrelse end dette, når der skal være to rum. Affaldet kiler sig fast. 

Prisen for 2023 er estimeret ud fra de priser, vi kender i dag, og vi håber, at prisen bliver billigere. 

Behandlingen af plast og kartoner er meget omkostningsfuld i dag. I og med at der nu bliver et marked for 

denne type affald, er det vores håb, at der kommer nye virksomheder til, der kan anvende dette affald i de-

res produktion af nye produkter. 

 

Hvad sker der med container til strandrensning? 

Affaldskonsulent Dorthe Andreasen svarer, at denne aftale er indgået med Park og Vej, og indtil videre fort-

sætter aftalen. Denne type beholder/affald er ikke en del af dagrenovationen. 

  

Er det muligt at få ugetømning i højsæsonen og 14-dages tømning om vinteren, og er der et gebyr for at 

skifte? 

Ja, det er muligt. I kan skifte tømningsfrekvens lige så ofte, I ønsker. Gebyr for skift er 50 kr.  

Den angivne pris er ekskl. moms. Inklusiv moms bliver det 62,50 kr. Hvis ændringen medfører udskiftning af 

beholder, vil der være et udbringningsgebyr. 

 

Hvordan er opdelingen af den container, vi får i 2023? 

Ét rum til plast, metal, kartoner og ét rum til pap og papir. 

 

Fortsætter storskraldsordning? 

Ja, den fortsætter som hidtil. 

 

Hvad gør man, hvis man har fællescontainere i dag? 

Hvis man deltager i fællesløsning, skal man sortere som alle andre. Der skal nye beholdere til. 

 

Hvem har ansvaret for renholdelse omkring containerplads til papir og flasker? 
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Det er vores ansvar at renholde, og vi gør det så godt, vi kan. Men der går somme tider ikke så lang tid, in-

den der ligger affald og flyder igen. Vi vil se på placering, da vores erfaring er, at det ofte er samme kuber, 

der samler affald, samt at henkastet affald ikke nødvendigvis skyldes, at kuberne trænger til tømning. 

 

Flere grundejerforeninger er fælles om plads til papir og glas. Kan vi ikke få en plads hver, så vi har vores 

eget ansvar for det? 

Vi kan ikke undgå, at andre benytter disse fælles pladser. Vi har et nyt system i test, hvor der er sensorer i 

beholderen, der melder ind til os, når den er ved at være fyldt. Så kommer vi ud og tømmer, inden den bli-

ver overfyldt. På den måde kan vi undgå, at der bliver sat papir og flasker ved siden af beholderne. 

 

Forslag fra forening:  

Take away emballage fylder meget og flyder meget rundt. Kan I ikke uddele opslag til sommerhusejere, der 

kan lægge info i sommerhuset? Så kan vi kan undgå al det affald. 

 

Hvorfor er der indført obligatorisk helårstømning? 

Helårstømning er ikke national lovgivning, men Frederikshavn Byråd har besluttet dette. I den politiske de-

bat indgik argumenter om, at sommerhusene bliver brugt i øget omfang, samt at der i periode uden afhent-

ning bliver brugt en del kræfter på at håndtere henkastet affald. 

 

Bøn fra forening om at indskærpe over for vores skraldemænd, at hastighedsbegrænsninger overholdes. 

Notér gerne reg.nr. og tidspunkt og meld det straks ind til Forsyningen.  

 

Ved gennemgang af udfordringer med tilkørselsforhold 

Vi har flere steder udfordringer med tilkørselsforhold, hvor der ikke er vendeplads, der er opsat vejspær-

ring, eller vejen er ufremkommelig. Vi vil ikke have bakkende skraldebiler, da det udgør en sikkerhedsrisiko.  

Vi drøfter løsninger med foreninger eller grundejere, hvor vi har problemer. Det kan være, at der skal etab-

leres vendeplads eller, at affaldsbeholdere sættes til den nærmeste vej, hvor bilen kan komme til. 

Hvis ikke bilen kan komme til affaldet, må affaldet komme til bilen.  

 

Hvis der er udfordring ved en enkelt ejendom: Kontakter vi den enkelte ejer. 

Hvis der er udfordring ved flere veje: Vi tager grundejerforeningen med på råd. 

 

Gælder dette også for brandveje? 

Lars Lynderup fra Vejmyndigheden svarer, at ved brand er der tale om en særlig situation. Brandbilen skal 

heller ikke så tæt på ejendommen som en renovationsbil. 

 

Forening arbejder på at lave prøvebump på vejen på grund af fartproblemer 

Lars Lynderup fra Vejmyndigheden svarer, at man skal være opmærksom på, at det kræver myndighedens 

tilladelse (kommune og politi). 

Affaldskonsulent Dorthe Andreasen vil gerne vide besked, hvis der opnås tilladelse. Så kommer vi og besig-

tiger sammen med skraldemanden. 
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Får grundejer økonomisk kompensation, hvis der skal etableres vendeplads? 

Nej, det er grundejers ansvar, at vi kan komme frem med bilen, men vi finder en løsning. Det behøver ikke 

at være en dyr løsning. Fx kan grundejer give sin tilladelse til, at vi må benytte indkørsel som ”vendeplads”, 

hvor vi bakker ind med bilen for at vende. 

 

Ud af 4.500 sommerhuse i kommunen er der ca. 400, hvor der er problemer med adgangsveje eller mang-

lende vendeplads. 

 

Ved gennemgang af 10 fraktioner pr. 1. januar 2023 

Husstandsnær indsamling af farligt affald gælder ikke for sommerhuse. Her skal man aflevere på genbrugs-

pladsen. 

 

Bliver der udleveret indendørs spand? 

Nej. Det var vores oplevelse sidst (i 2018 da alm. huse skulle sortere madaffald), at der fra hus til hus er for-

skellige ønsker til, hvilken type køkkenspand/stativ, man vil have.  

Der bliver heller ikke udleveret poser. Igen er der forskellige størrelser til indendørs spande/stativer, og vi 

kan ikke finde én type pose, som alle kan anvende.  

Hvis Forsyningen skal udlevere poser, må omkostningen hertil nødvendigvis indregnes i prisen. Vi finder det 

derfor mest rigtigt, at den enkelte husejer køber den pose, der passer den enkelte husstand. 

Enhver type pose kan anvendes, dog anbefales ikke poser af papir. 

 

Ved gennemgang af information til sommerhusejere 

Information til sommerhusejere bliver sendt til ejers adresse i oktober. 

Ejer får ét brev pr. sommerhus. 

 

Ved gennemgang af yderligere kommunikation 

Har foreninger hjemmeside, Facebook eller andet, hvortil Forsyningen kan være behjælpelig med at levere 

materiale, så giv endelig besked til os (kontakt fremgår sidst i referatet). 

 

Der er ønske fra foreninger om, at folder og øvrigt materiale bliver oversat til tysk og engelsk. 

 

Bemærkning fra forening: Det er vigtigt, at Forsyningen udsender information til gæsterne om, hvorfor vi 

skal sortere og vigtigheden af at sortere.  

 

 

Bemærkning fra forening: Udlejningsbureauer skal gøres opmærksomme på, at der skal tilmeldes til-

strækkelig kapacitet.   

Vi ved, at de er opmærksomme på det, men vi kan ikke påtvinge dem en større beholder. 

Mange er opmærksomme på at tilmelde ugetømning i højsæsonen. 

 

Hvor store er de nye skraldebiler? 

Standardbil findes ikke. De helt små biler kører snart deres sidste tur. Der er ikke plads nok i biler af den 

størrelse. 
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Vi får større biler, når der skal sorteres i todelte beholdere. Hvis man holder beskæringen, som kommunen 

påkræver, er der ingen problemer for vores store biler at komme frem. Der kommer ikke biler under 12 

ton. 

 

Forening har ønske om råd og vejledning til, hvordan vi indretter sommerhuset indendørs med hensyn til 

spande og yderligere sortering 

Der kommer helt sikkert gode råd og tips i forbindelse med vores kampagne, når vi skal sortere i mange 

flere affaldstyper. 

 

Forening spørger til snerydning, og om der er udfordring her? 

Vi prøver at komme frem, og ellers må vi undlade at tømme. 

Lars Lynderup fra Vejmyndighed oplyser, at grundejerforeningen har pligt til, at fællesveje er ryddet for sne.  

 

En forening er nervøs for grusvejens stand, når der kommer større skraldebiler. Hvor stort bliver aksel-

trykket i forhold til i dag? 

Den mindste bil, vi har i dag, er 9 ton. Der kommer til at køre biler på 12, 16 og 18 ton. 

Vi kan ikke undgå at komme til at køre i rabatten. 

Lars Lynderup fra Vejmyndighed gør her opmærksom på, at grundejer er forpligtiget til at holde vejen for-

svarlig, også så skraldebilen kan komme frem. 

 

Tager Forsyningen hensyn til kørselsforhold og bilens størrelse ved planlægning af ruter? 

Ja, det tager vi hensyn til. 

 

Kan man få en fællestømning? Fx i vinterperioden, hvor der faktisk ikke er beboet på en hel vej. Muligvis 

med den chip, der blev nævnt før? 

Svar på dette spørgsmål kommer til at fremgå af referatet.  

Efterfølgende svar: Det er muligt at få en fællesløsning som nævnt ovenfor, men det er HELE vejen, der skal 

være enige om en sådan løsning, og det er foreningen, der har ansvar for renholdelse omkring de opsatte 

fællesbeholdere. Løsningen medfører ikke nedsættelse af pris for renovation. 

 

Får vi lov at beholde samme antal glasbobler? 

Ja. Vi opsætter glasbobler efter behov.  

 

Container påsat mærkat ”Glas til drikkevarer”. Er det KUN til flasker, hvor der har været drikkevarer i? 

Man kan komme al glas i, der er brugt som emballage til føde- og drikkevarer – også rødbedeglas. 

 

En forening spørger, om der er udfordringer med belysning i de mørke områder? 

Vi gør, hvad vi kan for at komme frem. 

 

Kan det komme på tale at ekspropriere på sigt over et fællesareal for at etablere vendeplads? 

Lars Lynderup fra Vejmyndighed svarer, at som udgangspunkt foretages og besluttes udvidelse af vejudlæg 

på private fællesveje af den/de grundejere på hvis grund udlægget sker. Hvis der er enighed herom og der 

ellers ikke er andre forhold der hindrer det – eksempelvis naturbeskyttelse eller planforhold - , kan det som 

udgangspunkt lade sig gøre. Kommunens vejmyndighed skal dog som hovedregel godkende både udlægget 
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og det efterfølgende vejanlæg/vendepladsanlæg. Som udgangspunkt kan muligheden for ekspropriation 

komme på tale, hvis der er tale om alment væsentlige og helt nødvendige udlæg til vendepladser.   

 

Kan vi blive informeret om, hvornår nye beholdere bliver leveret, så vi kan sætte den på plads, inden den 

blæser væk? 

Det bliver meget svært, men vi ser, hvad vi kan gøre. 

Sommerhuse, der er tilmeldt helårstømning i år, kan tage ny beholder i brug med det samme. 

Vi vil i orienteringsbrevet til grundejerne skrive, hvornår udkørsel starter, og hvornår den forventes at være 

afsluttet. 

 

Spørgsmål om kompostbeholder udleveret fra genbrugspladsen 

Du må fortsat gerne bruge din kompostbeholder. Men det er ikke længere muligt at få en kompostbeholder 

fra Forsyningen.  

 

Gennemgang af fællesløsning (sidste side i præsentationen) 

Hvis foreningen er enig, kan I få fællesløsning. Foreningen fortæller os, hvilke veje, der skal indgå i løsnin-

gen.  

Det kræver dog, at foreningen har en ”vicevært”, der kan holde rent omkring beholderne.  

Vi vil gerne i dialog om mulighederne. 

 

Vi har lavet beregning på en fællesløsning, hvor 30 sommerhuse deles om en løsning for alle de fraktioner, 

der skal indsamles. Foreningen får samlet regning og fordeler selv regningen blandt medlemmerne. 

Omkostningen (inkl. miljø- og genbrugsafgift) forventes at udgøre 2.800 kr. pr. sommerhus om året. 

 

 

Kolonihaveforening spørger, hvordan sortering kommer til at foregå hos dem 

For kolonihaver er der ingen renovationspligt. Men når I har valgt at have affaldsbeholdere, skal I sortere på 

lige fod med andre.  

Vi finder en løsning, hvor I får nye containere til sortering.  

Når der er lukket, kan I melde renovationen fra, og I er ikke omfattet af helårstømning.  

Ovenstående svar gælder også for campinghaver, der hos Forsyningen administreres som en kolonihavefor-

ening 

 

 

Kontaktoplysninger til Forsyningen ved henvendelser om ny indsamling i sommerhusområder mv. 

 

Affaldskonsulent Dorthe Andreasen, dahn@forsyningen.dk eller tlf. 5163 2951 

▪ Forhold om adgangsvej/tilkørselsforhold og spørgsmål om fællesløsning 

Foreninger er velkomne til allerede nu at kontakte Dorthe vedrørende forhold om adgangsvej/til-

kørselsforhold, så vi snarest kan finde en løsning. 

 

Kundeservice, renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000 

▪ Ændre beholderstørrelse 

▪ Ændre tømningsfrekvens 
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Sekretariatet, forsyningen@forsyningen.dk eller tlf. 5163 3003 

▪ Har foreningen hjemmeside og/eller Facebookside og ønsker information tilsendt 

▪ Forslag om yderligere kommunikation til foreninger, ejere og lejere 


