Referat fra møde den 12. juni 2020 med repræsentanter fra foreningerne omfattet af det
kommende affaldssorteringsprojekt:
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Ole Lauersen

Flemming
Jens

Martin B Nielsen
Gitte Gehrt

Dagsorden til mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præsentation af området
Præsentation af projektet, hvornår skal vi starte?
Hvilke betingelser der er for projektet, biler, containere, adgangsforhold, information mm
Hvad skal der til for at projektet bliver en succes
Økonomi
Opfølgning på projektet

Derudover ønskede Grundejerforeningen Klitstuen og Vejlauget Hybenvej følgende belyst:
•
•
•
•

Omkostningerne til affaldsindhentning og -sortering ikke forøges væsentligt de næste 5 – 10 år
uanset, hvad der besluttes på landsplan
at vore sommerhusveje ikke ødelægges som følge af ændringerne i indsamlingen af affald, og
dermed at indsamler udbedrer eventuelle skader på vejene
at ingen sommerhusejere skal aflevere deres affald andre steder end ved indkørslen til deres
sommerhusgrund samt
at vi under en vejgeneralforsamling den 27.06 tager stilling til Kommunens oplæg

1. Området er afgrænset af Tannisbugtvej, Østervej, Kornblomtsvej og havet, muligvis nogle huse på den
anden side af Østervej, som hører til grundejerforeningen Klitrosen.
2. Der er mulighed for at starte i efteråret 2020 eller vente til foråret 2021. Stemningen var entydigt at
vente til foråret 2021, så der bliver ordentlig tid til at informere om projektet. Det retter Hjørring Kommune
ind efter, så vi forventer start omkring påske 2021.
Sorteringen bliver som i det øvrige Hjørring, hvor der er parcelhuse. Som udgangspunkt 2 containere med 4
rum, til plast/ metal; papir; madaffald og restaffald. Alle sommerhusejere kan stadig være med på den røde

miljøkasse. Hvor der er udlejning, vil vi som udgangspunkt foreslå flere containere, så vi er sikre på at der er
tilstrækkeligt volumen.
Vi fastholder ugetømning af mad/rest i højsæsonen, suppleret med 14 dags tømning af papir; plast/metal.
Udenfor højsæsonen bliver der behovstømning. Jf. det udleverede papir.
Uafhængigt af sorteringen vil adgangskravene blive håndhævet dvs.:
• Fliselignende underlag
• Max afstand fra bil til affaldsbeholder på 35 m
• Ingen stigning over 10 %
•
•

Vendeplads til skraldebilen
Max bakkeafstand er 50 m.

Hjørring Kommune opfordrer til at den enkelte grundejer får lavet afskærmninger til containerne, det ser
pænere ud og forhindrer at containerne letter og flyver rundt i området. Vi vil være behjælpelige med
udstillingsmodeller mm.
Vi vil frem til opstart, sende information ud til sommerhusejerne og lave møder i sommerlandet, afhængigt
selvfølgeligt af hvad Corona situationen er.
Der vil være vejledning på dansk, tysk og engelsk.
3. Økonomi
Der betales et årligt gebyr for de 3 genbrugsrum, gebyret er på 250 kr for dette gebyr, kan man have lige så
megen volumen man ønsker. Derudover betaler man for sin restaffaldsbeholder, alt efter hvor stor den er
og hvor ofte den bliver tømt.
4. Opfølgning
I efteråret laver Hjørring Kommune en rundspørge til alle sommerhusejere, den vil blive fulgt op af
evaluering, når projektet er i gang. Når Hjørring Kommune går ind i dette projektdesign, er det fordi vi
forventer, at der vil blive en husstandssortering ved en stor del af kommunens sommerhuse, vi forventer
altså at denne ordning i hovedtræk, vil blive videreført, dvs. vi forventer at alle vil få vedvarende brug for de
affaldsstativer man laver. Når jeg skriver I hovedtræk, er det fordi, det kan vise sig nødvendigt med
justeringer, det er det vi skal bruge Tverstedprojektet til at finde ud af.
Svar på spørgsmål fra Klitstuen
• Omkostningerne til affaldsindhentning og -sortering ikke forøges væsentligt de næste 5 – 10 år
uanset, hvad der besluttes på landsplan
Svar: Det kan vi desværre ikke love, vi er ikke herrer over hvad der bliver besluttet på landsplan, men
det er vores opfattelse at den nyligt vedtagne klimaplan, er i god overensstemmelse med vores
affaldsindsamling.
•

at vore sommerhusveje ikke ødelægges, som følge af ændringerne i indsamlingen af affald, og
dermed at indsamler udbedrer eventuelle skader på vejene.
Svar: De fleste sommerhusveje er private fællesveje, vedligeholdelsen af dem er derfor ikke et
kommunalt anliggende. Vi vil i videst muligt omfang køre nænsomt og passe på jeres veje.

•

at ingen sommerhusejere skal aflevere deres affald andre steder end ved indkørslen til deres
sommerhusgrund samt
Svar: forudsætningen for dette er at skraldebilen kan køre til indkørslerne samt vende så man også
kan komme derfra, det betyder at I bør have større fokus på, at jeres veje ikke fyger til med sand og
gror over af hyben mm., samt se om der skal etableres vendepladser.

•

at vi under en vejgeneralforsamling den 27.06 tager stilling til Kommunens oplæg
Svar: Hjørring Kommune kan beslutte at et område skal udtages til et forsøgsprojekt, men det er
klart at hvis en generalforsamling, siger ”nej tak” så vil vi overveje situationen, så vi håber meget at
jeres medlemmer er med på ideen.

Materiale udleveret på mødet

1. Tæt på det reelle tømningsbehov
Vi har igennem de sidste år, åbnet for at sommerhustømningerne kommer så tæt på det faktiske behov
som muligt. Indførelse af styresystem og ordrebaseret tømning har givet nye muligheder for, at det kan
gøres uproblematisk og uden administrative omkostninger. Dette er velafprøvet og indkørt.
Vi foreslår, at vi går et skridt videre og indføre en valgfrihed på hvornår tømningerne skal ligge.
Grundlæggende lægges der en 14 dages tømningsinterval over sommerhustømningerne. Den bliver i
højsæsonen afløst af ugetømning. For de, der ikke selv aktivt vælger en tømningsløsning, placerer vi
tømningerne. Valgfrihed er ikke en mulighed endnu, da det rent administrativt bliver for tungt, ideen
afventer en administrativ løsning.
Man kan som i dag, vælge 14 dages tømning hele året, hvis man f.eks. bor i huset.
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Tømningsfrekvenser
Sommermånederne er højtid for sommerhusaffald. Men der kommer også affald fra sommerhusene i
resten af året. Kunsten er at finde en balance mellem den mest intensive og den mere ekstensive tid.
Overordnet bruger vi 3 midler til udligningen, tømningsfrekvens, volumen og mulighed for ekstra volumen
såsom højsommersække.

Parcelhusløsningen i by og på land
Her følger tømningsfrekvensen, den der er lagt for parcelhusene. Sommerhuse der ligger i byerne har
samme udfordring med varierende mængde affald, som man har i sommerhusområderne. Vi anskaffer
plastposer til hhv. rest og plast/ metal, som kan bruges, når der er ekstraordinært meget affald

Parcelhusløsningen i sommerhusområder
I højsæsonen er der ugetømning udenfor højsæsonen er der 14 dagstømning. Vi foreslår man kan være på
sæsontømning og helårstømning. Mindste antal tømninger er 26 højeste antal er 32. Yderligt behov for
volumen dækkes med flere affaldsspande.

Ny sommerhus sæsontømninger
Vi foreslår, at man laver ugetømning fra ca uge 23 – til uge 35 og derefter har 14 dages. Samt at man
opdeler ordningen i en sommerordning og en helårsordning. Sommerordningen er de 10 ugentlige
tømninger og herudover 16 efter en kalender vi lægger fast, indtil vi kan administrere det administrative i
en fritvalgsordning.
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Pensionister eller ægtepar hvor børnene er flyttet hjemmefra, er i sommerhuset
primært om sommeren men også uden for højsæsonen. Ingen udlejning
Stort træk om sommeren blandet brug resten af året
Helårsbeboelse pensionister
Udlejning store huse hele året
Udlejning hele året mindre huse
Udlejning i ferier dvs jul, vinterferie, sommer og efterårsferie
Tømningsmuligheder
1
2
3
4

14. dages tømning hele året
Ugetømning i højsæsonen 14. dage resten af tiden
Ugetømning i højsæsonen valgfrie resten af tiden
Ugetømning i højsæsonen og 14 dages i resten af sommeren

Materieltype
Antal materielenheder
140 L sommer 26
9
140 L sommer 32 tømn.
2
240 L sommer 26
50
240 L sommer 32 tømn.
8
240 L sommer 52
7
370 L restaffald sommer 32 tømn.
1
Sæk sommer 14 dagstømning
7
Sæk sommer 26
149
Sæk sommer 32 tømn.
4
Sæk sommer 52
13
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