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DE TI AFFALDSTYPER

Glas afleveres i kuber 

inden for rimelig 

gåafstand

KOMBINATIONER I JAMMERBUGT

Klimaplanen og de 10 affaldstyper



Sommerhuse – baggrund
Fast materiel

Beholdere i stedet for sække

Få beholdere (2 stk. i Jammerbugt)

Hovedregel: 

Egen løsning ved hvert sommerhus  = 

den bedste service og den bedste genanvendelse

Sommerhuse samme standardløsning som boliger (excl. farligt 

affald)

Alle affaldstyper samme sted (undtagen glas)

Små skraldebiler som i dag - kan køre næsten alle steder

HVO diesel (95 % mindre CO2)



Sommerhuse med egenløsning (1)

Tømmes hver 2. uge 

året rundt

Mad- og 

restaffald

Genbrug

Tømmes hver 4. uge 

året rundt

Ugetømning
som tilvalg



Sommerhuse med egenløsning (2)
Ok at stille egne beholdere sammen et fælles sted



Sommerhuse – detaljer
Kommunen må ikke levere indendørs udstyr

Noget affald skal pakkes i poser (hygiejnisk, aske og mad)

Poser udleveres ikke af kommunen



Beholderskjul
Ikke et krav fra kommunen

Grundejer har ansvaret for kommunens beholdere

Grundejer er erstatningspligtig

Grundejer skal sørge for oprydning

Kommunen kommer med flere eksempler senere



Beholderholder



Mellemugetømning – sommerhuse
30 % af sommerhusene udlejes

Mellemugetømning giver uforholdsmæssigt meget kørsel for en lille 

forbedring af serviceniveau

Skidt for klima og slid på veje

Ordning,

antal tømninger/år

Nuværende

ordning

Fremtidig

ordning

Mad/rest 37 26

Genbrugsordning - 13

Obligatorisk, i alt 37 39

Tilvalg, vinter 7 -

Tilvalg, mellemuge - 26

I alt, inkl. frivilligt tilvalg 44 65



Fællesløsning – baggrund og præmis 
Fællesløsning er undtagelsen – ud fra objektive kriterier

Alle affaldstyper samme sted (evt. undtagen glas)

Rimelig gåafstand

Hjørring: 100-200 m, højst 500 m

Delvist nedgravede containere eller

Affaldsøer med 4-hjulede beholdere til fælles brug

Sommerhuse kan kun have egenløsning eller fællesløsning

– ikke begge dele i samme område.

Alle sommerhuse betaler som hovedregel samme udgift til

såvel mad- og restaffaldsordningen og til genbrugsordningen

Uanset om de har egenløsning eller fællesløsning

Større/udlejede sommerhuse betaler mere (som i dag).



Fællesløsning

Tømmes hver 2. uge 

året rundt

Tømmes hver 4. uge 

året rundt

ELLER

Tømmes efter behov
Mindst hver

2. uge



Fællesløsning - kørsel
Egenløsning contra fællesløsning

Ordning,

antal tømninger/år

Nuværende

ordning

Fremtidig

ordning

Fællesløsning, 

nedgravet

Mad/rest 37 26

Genbrugsordning - 13

Obligatorisk, i alt 37 39 67

Tilvalg, vinter 7 -

Tilvalg, mellemuge - 26

I alt, inkl. frivilligt tilvalg 44 65 67



Fællesløsning – opgavefordeling

Nedgravede containere Opgavefordeling og ansvar

Investering Kommunen

Areal til fællesløsning Grundejerforening (som udgangspunkt)

OBS: fælleseje eller ideelle ejerandele

Planlægning, anlæg, 

myndighedsbehandling

Kommunen

Vedligeholdelse, anlæg Kommunen

Oprydning Kommunen – efter aftale med 

grundejerforening eller en kreds af 

brugere



Affaldsgebyrer sommerhuse (1)

Mad/rest

Sommer-

husets str.

Egenløsning Fællesløsning
Uden 

udlejning

Med 

udlejning

Uden 

udlejning

Med 

udlejning

Mindre Standard-

bidrag

Standard-

bidrag

Størrelse Senge-

pladser

Større Standard-

bidrag

Størrelse Størrelse Senge-

pladser

Standardbidrag for standardløsning: 14-dages tømning af 240 l mad/rest

Pris for sommerhus = pris for bolig i by = pris for bolig på landet



Affaldsgebyrer sommerhuse (2)

Sommerhusets 

størrelse

Egenløsning Fællesløsning

Uden udlejning Med udlejning Uden udlejning Med udlejning**

Mindre Standardbidrag

1 bidrag*

Størrelse i kvm.: 

Under 90: 

1 bidrag*

Størrelse i kvm.: 

Under 90: 

1 bidrag

Antal 

sengepladser,  

1-6 sengepladser

1 bidrag

Større Standardbidrag

1 bidrag* 

Størrelse i kvm.: 

Over 90 kvm.: 

Ekstra kapacitet 

kræves*,

pris iht. 

gebyrblad

Størrelse i kvm.:

90-180: 2 bidrag

180-270: 3 bidrag

o.s.v. 

Antal 

sengepladser: 

7-12: 2 bidrag

13-18: 3 bidrag

o.s.v.

* Mindstekapacitet efter faktisk behov – kan evt. være mellemugetømning

** Sommerhuse med nedgravet løsning er samtidig sikret tilstrækkelig 

kapacitet, så de sparer evt. udgifter til mellemugetømning.

Problematik:  Fællesløsning med beholdere = 14-dages tømning



Affaldsgebyrer sommerhuse (2)

Sommerhusets 

størrelse

Egenløsning Fællesløsning

Uden udlejning Med udlejning Uden udlejning Med udlejning**

Mindre Standardbidrag

1 bidrag*

Størrelse i kvm.: 

Under 90: 

1 bidrag*

Størrelse i kvm.: 

Under 90: 

1 bidrag

Antal 

sengepladser,  

1-6 sengepladser

1 bidrag

Større Standardbidrag

1 bidrag* 

Størrelse i kvm.: 

Over 90 kvm.: 

Ekstra kapacitet 

kræves*,

pris iht. 

gebyrblad

Størrelse i kvm.:

90-180: 2 bidrag

180-270: 3 bidrag

o.s.v. 

Antal 

sengepladser: 

7-12: 2 bidrag

13-18: 3 bidrag

o.s.v.

* Mindstekapacitet efter faktisk behov – kan evt. være mellemugetømning

** Sommerhuse med nedgravet løsning er samtidig sikret tilstrækkelig 

kapacitet, så de sparer evt. udgifter til mellemugetømning.

Problematik:  Fællesløsning med beholdere = 14-dages tømning



Affaldsgebyrer sommerhuse (3)

Sommerhusets 

størrelse

Egenløsning Fællesløsning

Uden udlejning Med udlejning Uden udlejning Med udlejning**

Mindre

1.200

Under 90 kvm.:

240 l: 1.200

360 l: 1.400

Under 90 kvm.: 

1.200

1-6 

sengepladser:

1.200

Inkl. mellem-

ugetømning

240 l: 2.600

Større 1.200 Over 90 kvm.:

360 l: 1.400

Over 90 kvm.:

90-180: 2.400

180-270: 3.600

Sengepladser: 

7-12: 2.400

13-18: 3.600

Inkl.  mellem-

ugetømning:

240 l: 2.600

360 l: 3.100

Mellemugetømning:

Prisen er indregnet med ca. +20 % i forhold til standardbidrag

Genbrugsordning: Ca. 500 kr. årligt

Med stort forbehold                                        Med stort forbehold

Med stort forbehold                                        Med stort forbehold



Affaldsgebyrer sommerhuse (4)

Sommerhusets 

størrelse

Egenløsning fremover Nuværende takster

Uden udlejning Med udlejning Sommerordning Vinterordning

Mindre

1.200

Under 90 kvm.:

240 l: 1.200 (26)

360 l: 1.400 (26)

(37 tømninger)

1 sæk: 775

140 l: 1.000

240 l: 1.300

360 l: 1.750

(7 tømninger)

1 sæk: 175

140 l: 225

240 l: 250

360 l: 375

Inkl. mellem-

ugetømning

240 l: 2.600 (52)

Større 1.200 Over 90 kvm.:

360 l: 1.400 (26)

Inkl.  mellem-

ugetømning:

240 l: 2.600 (52)

360 l: 3.100 (52)

(tal i parentes: tømninger pr. år)



Tidsplan - sommerhuse
Udbud indsamling 2021

Politiske beslutninger – maj 2022

SSJK – årsmøde 25. maj 2022

Affaldsregulativ revision - 2022

Tættere dialog – sommerhusgrundejerforeninger – 2. halvår 2022

Budget 2023 – oktober 2022

Mad/rest og genbrug ved sommerhuse – udrulning april 2023 (OGV)

Vent på mere 

information
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