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Høringssvar vedrørende forslag til Regulativ for husholdningsaffald – Hjørring 

kommune. 

     Risskov 1.marts 2022 

 

Grundejerforeningen Vesterklit, Tversted med flere har følgende bemærkninger til forslaget. 

 

Af § 1 fremgår ”at regulativet fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere 

og grundejere i Hjørring Kommune”.  

Først og fremmest er der ikke i tilstrækkelig grad i regulativet taget hensyn til, at sommerhus-

områderne i kommunen har et ganske andet behov for affaldsafhentning, end den øvrige 

fastboende del af kommunens borgere har, fordi sommerhusene benyttes i et helt andet 

begrænset og differentieret omfang i forhold til de fastboende. Det anser vi for problematisk.  

Regulativet lægger op til, at der stort set ikke er nogen forskel på afhentning af affald fra 

grundejere i sommerhusområderne og grundejere i øvrigt. Ordningen tilbyder, som eneste 

alternativ til afhentning af affald hele året, at affald fra sommerhuse kan ”nøjes” med, at blive 

afhentet 26 uger om året. Derud over stiller regulativet sommerhusgrundejerne ringere end 

grundejerne af helårshuse. Dette vender jeg tilbage til.  

Vi har fuld forståelse for, at affaldet skal sorteres i de ti fraktioner i relation til bortskaffelse, som 

loven foreskriver. Vi har også fuld forståelse for, at der derfor ved hver sommerhusgrund opstilles 

to affaldsbeholdere med hver to rum til opdelt sortering. 

Vi har derimod ingen forståelse for, at affaldet afhentes med de samme store tunge lastbiler i 

sommerhusområderne, som anvendes i byområderne.  

Grundejerforeningen financierer og varetager på vegne af grundejerne vedligeholdelsen af de 

private grusveje, som leder frem til de enkelte grunde. Ved at anvende de samme store tunge 

lastbiler i sommerhusområdet som i byområderne, bliver slitagen og de skader, som disse store 

biler påfører grusvejene, som IKKE er konstruerede til at bære så tunge lastbiler, ganske enkelt for 

voldsomme og bekostelige for grundejerne. Vi agter ikke at ombygge vore små grusveje indpasset 

i Tversteds naturmiljø til store brede grusveje, der tillader samme trafikbelastning, som brede 

asfaltbelagte veje i byerne. Det kan næppe heller være Naturkommunens politik for de natur-

skønne sommerhusområder i kommunen! 

Vi skal derfor foreslå, at kommunen anskaffer mindre lastbiler – eksempelvis under 7 tons – til 

afhentning af affald i sommerhusområderne. Dette vil samtidig mindske behovet for, at der skal 

investeres i opbygning af dyre vendepladser til de tungere lastbiler. 

mailto:hjoerring@affald.dk


 

 

Vi har heller ikke forståelse for, at sommerhusejere enten kan vælge afhentning efter samme 

model som ejere af helårshuse eller 26 uger modellen. Benyttelsen af sommerhusene varier 

ganske meget både hvad angår tid/omfang og hvad angår antal personer pr. hus. Derfor er der 

også betragtelige forskelle på affaldsmængderne pr. tidsenhed. Afhentningsmodellen skal derfor 

matche denne forskellighed. 

Vi skal derfor foreslå, at kommunen udvikler en afhentningsmodel, der er mere fleksibel med 

hensyn til afhentnings antal og intervaller, først og fremmest for at mindske slitagen på grusvejene 

og hermed gøre hele ordningen med afhentning af affald mindre ressourcekrævende og dermed 

mere bæredygtig end den skitserede.  

Med hensyn til gebyr for afhentning af affald, stiller regulativet sommerhusgrundejere ringere end 

grundejere af helårshuse. Vi skal derfor foreslå, at dette tilpasses afhentnings intervaller og antal 

afhentninger. Samtidig gør vi gældende, at det er urimeligt at sommerhusejere skal betale samme 

gebyr, for at være tilknyttet ordningen om afhentning af storskrald samt benyttelse af genbrugs-

pladserne, som de fastboende skal. Det siger sig selv, at de mængder der transporteres fra det 

enkelte sommerhus til genbrugsstationerne gennemsnitligt, vil være under halvdelen eller endnu 

mindre af, hvad der gennemsnitligt transporteres fra et hus, der er beboet hele året. Vi skal derfor 

foreslå, at gebyret for afhentning af storskrald og benyttelse af genbrugspladserne halveres for 

sommerhusejere i forhold til gebyret for helårsbeboere.  

Af §1.2 fremgår at der kan stilles krav om, at en borger, der benytter genbrugspladsen, kan 

afkræves dokumentation for, at vedkommende er bosiddende i Hjørring kommune (eksempelvis 

ved fremvisning af sygesikringsbevis). Rigtig mange sommerhusejere har fast bopæl i andre 

kommuner i landet og kan derfor ikke fremvise en sådan dokumentation for at få ret til at benytte 

genbrugspladsen. MEN der opkræves alligevel gebyr af alle sommerhusejere for benyttelse. Alle 

der betaler gebyr SKAL have ret til at benytte genbrugspladserne. 

Regulativet giver ejere af ubebyggede grunde samt ejendomme, der har stået eller vil stå 

ubeboede i mindst 3 måneder mulighed for fritagelse for ordningen, men dette gælder ikke for 

ejendomme, der benyttes som sommerhuse! Der bør være helt samme rettighed for fritagelse for 

såvel sommerhusejere som fastboende ejere.  

Endelig finder vi det helt urimeligt, at en grundejer kan pålignes meromkostning, hvis der 

konstateres fejlsortering jf. § 10.3. Med regulativets krav om placering af affaldscontainerne i 

forhold til køreveje (max 35 meter) er det umuligt for den enkelte sommerhusejer at sikre, at 

uvedkommende ikke benytter affaldscontainerne. Der er faktuel dokumentation for, at der 

dumpes affald i affaldscontainerne i sommerhusområdet af mange andre end de, der bebor 

sommerhuset. Hvorvidt det er andre sommerhusejere, sommerhus lejere eller blot personer, der 

går forbi i forbindelse med en vandretur, er ikke umiddelbart dokumenterbart. Der er ingen 

sikkerhed for, at affaldet dumpes i de korrekte rum, men fakta er, at en sommerhusejer kan blive 

straffet for noget, vedkommende ikke er involveret i eller har kontrol over, hvilket er helt 



uacceptabelt. Enten må straffen bortfalde eller også må kravet om afstand fra container til kørevej 

forøges til min. 100 meter, for at mindske risikoen for at uvedkommendes dumper affald i 

containerne. 

Venlig hilsen 

Grundejerforeningen Vesterklit  

Gert Nielsen  

Formand. 

 

Medunderskrivere på dette høringssvar er: 

Grundejerforeningen Falkevej 

Grundejerforeningen Klitstuen 

Grundejerforeningen Poul Ankers Klit 

Paradisdalens Grundejerforening 

Grundejerforeningen Kornblomsten 

Hybenvej vejlaug  

Klitrosevejens Grundejerforening og stilaug 

Tranekærvejens Grundejerforening  

Grundejerforeningen Vester Klit 

Grundejerforeningen Abelvej, Andersvej og Tannisgaardvej 

Mellemklitvej vejlaug (kom første 5.3.2022) 

 

 

 

 


