
Noter: Møde med Jammerbugt Kommune vedr. ny renovation 
21. april 2022.Tom Hansen, Jammerbugt og SSJK bestyrelse 

 

Fælles løsninger eller individuelle 

 Udgangspunktet er at der skal anvendes individuelle løsninger.  

 Brug af fælles løsninger forudsætter særlige forhold, dvs. objektive kriterier som fx fredning og 

tilgængelighed. De skal i givet fald etableres for et samlet afgrænset område. De skal placeres i 

”rimelig gå-afstand”. Dette tolkes som 2-300 m, og ikke over 500 m. 

 Et hus skal enten benytte individuel løsning eller en fælles løsning til alt. 

 Affaldsfraktioner må således ikke deles mellem individuelle og fælles. 

Placering af beholdere 
 Der er ikke ændringer i krav til placering af beholdere, men i praksis står mange i dag ikke efter 

reglerne. Beholder skal således stå i skel. Eller maks. 5 meter derfra, under forudsætning af at det 

ikke er muligt at placere beholder i skel. 

 Nyt er dog et krav om fliser under beholderne. Dette er dog til vurdering af om fx stabilgrus kan 

godkendes. Ikke græs! 

 Der er ikke krav om skjul el.l. til beholderne.  

 I praksis vil vind dog udgøre et problem ift. væltede beholdere. Et skjul kan således hindre væltning. 

Men det er også ok at sætte en strop, kæde el.l. foran beholderen (2 stoppe ved 2 beholdere). Blot 

skal de være nemme at tage af og sætte på. Der er også udviklet løsning med en bøjle der lægges 

ned foran beholder. 

Pris 
 Prisen i 2023 kommer til at stige ca. 1.200 kr. pr. år.  

 Prisen vil blive den samme for fælles som individuelle løsninger. 

Tømninger 

 Antallet af tømninger – altså kørsel med skraldevognen – bliver ca. det samme som nu. 

 Der vil som i dag blive krav til udlejningshuse om større beholdere. Dvs. for huse større end 90 m2 

som lejes ud. Der vurderes dog andre kriterier, som fx antallet af senge. 

 Med 14 dages tømninger opstår et særligt problem for udlejningshuse. Der vil være risiko for, at 

første hold lejere fylder beholderen op i den første uge. En mulighed er tilvalg af uge-tømning, men 

det udløser 26 gange kørsel. I praksis vil det nemlig udløse kørsel i hele området, selv om der kun 

skal køres til få adresser. 

 47% af sommerhusene har vintertømning i dag. 

 Der vil blive benyttet nye skraldevogne, men af samme størrelse som de nuværende (12 tons). 

 Grundejerne har ansvaret for at rydde op; fx ved væltede beholdere. Ved evt. fælles løsninger vil 

oprydning udgøre et særligt problem, da kommunen ikke rydder op, men en grundejerforening kan 

påtage sig opgaven. 

Tidsplan 

 Igangsætning er planlagt til 1. april 2023 – men der forudses en indkøringsperiode. 

 

Konklusionen: 
Afvent 1. april 2023 – og måske også tid derefter. Dette er Jammerbugt Kommunes anbefaling til os. 

Begynd ikke nu at ændre på forhold, herunder skjul til beholderne. 
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