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Ny affaldsordning 

 

 

 

Baggrund 
Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 aftale om Klimaplan for en grøn 
affaldssektor og cirkulær økonomi. Planen er efterfølgende omsat til lovgivning ved 
affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020. 
 
Klimaplanen lægger til grund, at affaldsproduktion og forbrænding af affald er spild af 
klodens ressourcer og belaster natur, miljø og klima. Vi er derfor nødt til at reducere 
mængderne af affald og bruge vores ressourcer klogere, smartere og mere ansvarligt. 
Affald er gået fra at være et problem til at være en værdifuld ressource, som 
virksomheder i hele Europa efterspørger for at genanvende det i nye produkter. 
 
Indsamlingen af affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens 
indsamling af 10 forskellige slags affald: 

 
Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige 
boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald 
kan indsamles sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022. 
 
Den overordnede plan ligger fast, og de gode intentioner bag den er ubestridelige. For 
den enkelte sommerhusejer kan man dog ikke komme udenom en række ulemper: 
 

• Det er arbejds- og pladskrævende at sortere affald i de mange fraktioner. 
 

• Mange af fraktionerne skal bringes til genbrugsplads eller mini-genbrugsplads 
(Spar købmanden, Netto i Ramløse, Ramløse-hallen). 

https://skovsvinget-skovledet.dk/aftaletekst%20affald.pdf
https://skovsvinget-skovledet.dk/aftaletekst%20affald.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2159
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• Der skal findes plads og etableres standplads og kørevej til affaldsbeholderne. 
 

• Affaldsgebyrerne bliver langt højere end i dag.  
 

Gribskov Kommunes tilgang  
Et flertal af Gribskov Kommunes udvalg Udvikling, By og Land har den 16. marts 2021 
godkendt et oplæg fra administrationen (dagsordenspunkt 77) om det videre arbejde.  
Der er dog ikke i oplægget skabt megen klarhed om den fremtidige ordning, da det mest 
omhandler processen.   
 
Gribskov Kommune har ansøgt om udsættelse med igangsætningen til 1. januar/1. maj 
2023. Som det ser ud nu er der kun tre kommuner i hele landet, der kan overholde fristen  
pr. 1. juli 2021.  

 
Forslaget til nyt regulativ offentliggøres i juli måned 2021 i offentlig høring, hvorefter 
sagen forelægges udvalg og byråd i oktober måned 2021 til endelig behandling og 
vedtagelse. 
 
Kommunen planlægger  forinden at holde en række orienteringsmøder/dialogmøder for 
borgerne. Inden den politiske behandling skal der tages stilling til de indkomne 
kommentarer og spørgsmål.  
 
Halsnæs Kommune er noget længere fremme i planlægningen og begynder den nye 
affaldssortering i foråret 2022. Helsingør Kommune har allerede påbegyndt udrulningen. 
I det følgende er der derfor skævet til disse to nabokommuners løsninger for at vurdere 
mulighederne. 

 

Grundejerforeningens varetagelse af medlemmernes interesser 
Selv om der stadig er lang vej til en endelig beslutning fra kommunens side, er det 
bestyrelsens vurdering, at grundejerforeningen allerede nu bør gøre sine interesser op og 
søge dialog med kommunen, også før den formelle høring.  
 
Vi ser især følgende problemer: 
 

Belastning af vejene 
Smalle, grusbelagte, blinde veje er ikke egnede til kørsel med tunge lastbiler. Kørsel med 
skraldebiler er formentlig i forvejen den tungeste belastning af vejene. Vores interesse er 
derfor at argumentere for højst en ugentlig tømning, der gennemføres af de lettest 
mulige køretøjer. 
 
I Helsingør Kommune tømmes beholderen til mad- og restaffald hver 14. dag. 
Beholderen til metal- og plastaffald tømmes hver 4. uge. 
 

Antallet af beholdere 
Det vil være stærkt skæmmende for vores område, hvis indkørsler og forhaver domineres 
af skraldespande. Vores interesse er derfor at argumentere for, at der højst opstilles to to-

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=67b0a6a8-7bf5-4aad-a7b8-2be042842b92
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kammerbeholdere pr. sommerhus, og at det bliver muligt at fravælge andre beholdere 
end én beholder til mad- og restaffald.  
 
Halsnæs Kommune opsætter fire 240 l-beholdere ved hvert sommerhus.  
 
Helsingør Kommune opererer netop med to-kammerbeholdere i sommerhusområder. 
Som minimum opstilles én to-kammerbeholder til mad- og restaffald ved hvert 
sommerhus. Løsning for plast og metal er afhængig af adgangsforhold. I modsætning til 
villaer og rækkehuse opstilles normalt ikke en beholder til papir og pap ved 
sommerhusene. Den type affald må sommerhusbeboerne selv bringe til genbrugsplads 
eller mini-genbrugsstation. 
 

 

 

Ryddelighed, adgangsveje, belysning, standplads 
For indtrykket af ryddelighed i et sommerhusområde, hvor beboerne kan være 
fraværende i længere perioder, er det vigtigt, at beholderne efter tømning ikke blot 
efterlades tilfældigt i rabatten. Dette vil formentlig komme til at indebære, at der ved 
sommerhusene må indrettes en standplads i en nærmere angivet afstand fra skel til vej. 
  
Der må i den forbindelse lægges vægt på, at der ikke stilles krav til standplads og 
belægning, som strider mod områdets karakter ifølge lokalplanen, der bl.a. foreskriver, at 
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indkørsler og interne adgangsveje kun må befæstes med græsarmeringssten, grus, 
natursten, trædesten, nøddesten og lign. Ifølge lokalplanen kan intern belysning i 
indkørsler på de enkelte parceller kun tillades, hvis der anvendes indirekte lys fra 
standere, der ikke er over 1,2 meter høje. Det vil være ønskeligt, at kommunen 
udarbejder en vejledning for indretning af standplads, afskærmning og adgangsvej, som 
tager hensyn til de særlige forhold. Det vil ikke være acceptabelt, at der af hensyn til 
affaldsindsamlingen stilles krav om belysning. (I dag bruger skraldemændene 
pandelamper, når nødvendigt.) 
 
Rabatterne (1 meter) er en del af vejarealet og tilhører ikke de enkelte parceller. 
Standpladser og adgangsvej må derfor holdes inde på grunden, og ved tømningen må 
beholderne kunne trækkes over rabatten uden at der stilles særlige krav til befæstning. 
 
Placering af to eller fire affaldsbeholdere vil medføre store udfordringer for mange 
medlemmer. Skal indkørslen omlægges, træer og anden beplantning fjernes, 
målerbrønden flyttes? 
 
Helsingør Kommune stiller generelt følgende krav: 
 
”Beholderpladsen 

• Skal være så dyb, at der er plads til beholderne. De skal kunne trækkes uhindret 
ud på adgangsvejen 

• Der skal være et fast og stabilt underlag fx i form af fliser 
• Der skal være ca. 10 cm mellem beholderne 
• Håndtagene på tohjulede beholdere skal vende ud mod adgangsvejen 
• Placér så vidt muligt beholderpladsen i skyggen og væk fra boligen for at undgå 

lugtgener 
Adgangsvejen 

• Underlaget skal være fast og stabilt - fx belagt med fliser, asfalt eller beton 
• Skal have en frihøjde på mindst 2,1 meter og være så bred, at beholderne kan 

køres ubesværet hen til skraldebilen. Dette vil oftest være mindst 1 meter 
• Der må max være 20 meter fra beholdernes placering til skel mod vej eller til 

skraldebilens holdeplads 
• Der må ikke stå cykler, legetøj, haveredskaber eller andet på adgangsvejen 
• Der må højest være én låge eller dør, som skal kunne stå åben af sig selv 
• Der må ikke være trapper eller stejle stigninger på over 10% 
• Der skal være lys efter mørkets frembrud 
• Evt. træer og buske omkring beholderplads og adgangsvej skal være beskåret, så 

der er fri passage 
• Om vinteren skal der være ryddet for sne og is.” 

 
Det et uklart, om disse krav i praksis lempes for sommerhusområder. 
 
Halsnæs Kommunes model kræver en standplads på 270*75 cm, højst 10 m fra skel til 
vejen. Der kræves kørefast underlag til transporten, fx fliser. 
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Abonnementsordning 
For alle kommuner gælder, at affaldsordningen skal hvile i sig selv. For 2021 er 
årsgebyret i Gribskov Kommune for dagrenovation 1.242 kr. pr. husstand uden forskel på 
helårs- og sommerhuse.  
 
Det seneste oplæg antyder ikke noget om økonomien, men i et tidligere oplæg 
(dagsordenspunkt 171) er anført følgende: ”Der vil dog være behov for en væsentlig 
stigning i taksterne i de kommende år for at imødegå krav om øget og strømlinet 
indsamling af husholdningsaffald. Takststigningen kan blive i størrelsesordenen 2.500-
3.300 kr./husstand til dækning af initialudgifter til indførelse af mere sortering. Hertil 
kommer eventuelle øgede driftsudgifter. Udgiften kan fordeles over ét eller flere år med 
forskellige konsekvenser for hhv. brugernes og affaldsforsyningens økonomi.”  
 
I Københavns Kommune, der har fuld affaldssortering, betaler enfamilie- og rækkehuse 
pt. 2.437,50 kr. pr. husstand om året. 
 
Flere og større affaldsbeholdere end de nuværende plastposer vil drastisk forøge 
overkapaciteten for husholdninger på 1-2 personer, og for sommerhuse der kun benyttes 
ganske få uger om året.  
 
I stedet for at påligne alle ejendomme en ens årlig pris bør der indarbejdes en 
abonnementstankegang, således at det fx bliver muligt for to naboer eller genboer at dele 
et abonnement og have fælles beholdere, og for de mindre brugte sommerhuses 
vedkommende at begrænse afhentningen i vinterhalvåret til én månedlig afhentning af 
mad- og restaffald, selvsagt med rabat på affaldsgebyrerne. 
 
I Halsnæs Kommune tømmes ikke affald fra sommerhuse i perioden 1. november til 31. 
marts, medmindre huset har helårsstatus eller aktivt er tilmeldt helårstømning. I 
vinterhalvåret kan der bestilles enkelte tømninger. Uden tilvalg betyder sommertømning 
halv pris. 
 
Også Helsingør Kommune opererer med nedsat takst (75%) for sommertømning. 
 

Dialog med kommunen om evt. konkrete fællesløsninger for visse typer affald 
Fra kommunens side synes der at være opmærksomhed på, at sommerhusområder kan 
byde på særlige udfordringer, der kræver tilpassede løsninger. Kommunen har 
tilkendegivet, at der er behov for  
 

• kortlægning af problematiske adgangsveje særligt i sommerhusområder. 
Arbejdet sker i samarbejde med Vestforbrænding, renovatører og 
skraldemænd. Arbejdet danner grundlag for, hvilken type af 
affaldsmateriel der kan tilbydes borgerne. 

 
• udarbejdelse af et katalog for implementering af nye affaldsfraktioner 

ved sommerhuse og kolonihaver. 
 

• at konkrete løsninger for sommerhuse skal tilpasses de lokale forhold og 
muligheder, som kommunen vil gå i dialog med hver enkelt forening om 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=26944cda-5870-4171-9a61-0b148c8c5f18
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på en måde,  så processen indpasses med bl.a.  generalforsamlinger i 
foreningerne. 

 

Bestyrelsen vil naturligvis være indstillet på at indgå aktivt i en dialog med kommunen og 
vil holde medlemmerne orienteret. 
 

Den 22. marts 2021 
 

Bestyrelsen 
 
 

 


