
Notat om affaldsindsamling i sommerhusområder 
 

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 13. november 2018, at indsamlingssystemet for affald 

skal ændres, så øens borgere bl.a. kan sortere affald i ti fraktioner. Denne ændring medfører, 

at man for flertallet af borgere går fra den nuværende ordning med et sækkestativ til en 

løsning med to plastbeholdere.  

For sommerhusområder betyder ændringen, at man går fra den nuværende ordning med et 

sækkestativ til en løsning med enten decentrale fælles opsamlingspladser (herefter kaldet 

ressourcepladser) eller indsamling på husstandsniveau, som i ordningen for de resterende 

borgere, der er beskrevet ovenfor.  

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 22. juni 2021 et nyt affaldsregulativ for husholdnings-

affald. Heraf fremgår det, at grundejerforeningen for de enkelte sommerhusområder skal 

vælge, hvilken af ovennævnte to indsamlingsordninger der skal være i foreningens område. Du 

har som grundejer indflydelse på det valg ved at tilkendegive dit ønske til den lokale 

grundejerforening. 

I de sommerhusområder, hvor der ikke er en grundejerforening, skal grundejerens ønske 

sendes direkte til kommunens tekniske forvaltning. På baggrund af de modtagne indmeldinger 

vil Kommunalbestyrelsen beslutte indsamlingsordningen i disse sommerhusområder. 

Grundejerforeningernes beslutninger samt de individuelle grundejeres ønsker fra de dele af 

sommerhusområder, hvor man ikke har en grundejerforening, skal være Samsø Kommune, 

Teknisk Forvaltning i hænde senest den 9. august 2021.  

Det skal sendes til affald@samsoe.dk eller pr. brev til Teknisk Forvaltning, Samsø Kommune, 

Søtofte 10, 8305 Samsø. 

Anvendelse af de nye indsamlingsordninger træder i kraft for alle borgere og grundejere fra 1. 

januar 2022. 

 

Hvad omfatter de to ordninger? 

 

1. Grundejerne vælger løsningen med ressourcepladser i det enkelte sommerhusområde 
 

Efter besigtigelse af samtlige sommerhusområder er det konkluderet, at der skal etableres 1 – 

3 ressourcepladser pr. grundejerforening i et sommerhusområde. Antallet bestemmes på 

baggrund af kriterier, der er præsenteret på bilag 1.  

Når denne løsning vælges, vil kommunen tage kontakt til ejeren af de relevante matrikler med 

henblik på en dialog om mulighed for at købe et stykke af matriklen til etablering af områdets 

ressourceplads. Arealet vil udgøre ca. 30 m2 og indrettes, som vist på bilag 2. Kommunen 

ønsker som udgangspunkt at indgå en frivillig aftale om arealkøbet, hvor der kan tages hensyn 

til både sælgers og købers krav. 

Samsø Kommune erhverver matriklen på følgende vilkår: 

 Kommunen køber jordstykket ud fra de beskrevne kriterier i bilag 1 

 Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med handlen, herunder tinglysning og 

landmåler 

 Kommunen etablerer ressourcepladsen 

 Kommunen står for drift, vedligehold og renholdelse af pladsen jf. bilag 3 
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2. Grundejerne vælger løsningen med affaldsindsamling på husstandsniveau i de enkelte 
sommerhusområder 

 

Alle grundejere i sommerhusområder får mulighed for indsamling af sorteret affald ved 

husstanden. Man vil inden udgangen af året få udleveret to beholdere med hver to kamre. 

Sorteringerne følger kriterierne i det affaldsregulativ, der er nævnt ovenfor.  

Med etablering af denne løsning følger en række forpligtelser, se nedenfor, hvor uddrag fra 

regulativet er fremhævet: 

 Hvis grundejerne har behov for at gå sammen to og to om ét sæt beholdere, er det 

muligt, uden at det har indflydelse på gebyrets størrelse. 

 Hvis grundejeren har behov for en større beholder, eks. 370 liter, står grundejeren selv 

for betalingen af denne. 

 Da der indsamles på husstandsniveau, skal alle veje følge gældende regulativ (se bilag 

4) og overholde krav om vendemulighed ved blinde veje. Hvor det er muligt at vende i 

en indkørsel, kan det accepteres, hvis grundejeren har givet tilladelse til det. 

 Da sommerhusområder har private fællesveje, er det grundejerne, som skal betale for 

indretning og vedligeholdelse af vejen. 

 

De omfattede sommerhusområder er: 

Vesterløkken, Sælvig, Sælvig Huse, Plantagevej, Havvejen, Strandskoven, 

Høneballevej/Rådyrvej, Egernvej, Kanhave, Mårup Østerstrand inkl. Fredendal/ Mårup 

Østerstrand Syd/ Mårup Skov samt Møllevejen. 

Alle andre sommerhuse eller helårshuse anvendt som sommerhus vil, uden at skulle foretage 

sig noget, indgå i løsningen med affaldsindsamling på husstandsniveau. 

Vi opfordrer til at rette henvendelse til Samsø Kommune, Teknisk Forvaltning for spørgsmål 

eller forklaring til dette brev. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Thomsen, aucdt@samsoe.dk, tlf. 3055 5545 

Stig Andersen, aussa@samsoe.dk, tlf. 2520 8829 
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BILAG 1  

 

Udvælgelseskriterier 

Nedenfor er listen af udvælgelseskriterier til udpegning af et jordstykke til en 

ressourceplads. 

1. Ressourcepladsen placeres så vidt muligt i sommerhusområdet 
2. Pladsen placeres, så flest mulige boligejere/-gæster passerer den på deres vej 

ud af området 

3. Pladsen placeres ud til en vej, der er indrettet til tung trafik og med en 
vendemulighed nærved (se teknisk beskrivelse i regulativ) 

4. Pladsen placeres, så grundejerne relativt får kortest mulig afstand mellem hjem 
og plads, på baggrund af ovenstående kriterier 

5. Ved placering af pladsen inddrages kriteriet ”mindst mulig beskæring af 

lokalområdets beplantninger” (kranen skal f.eks. have et frirum på 9 m’s højde) 
6. Ved placering af pladsen tages der størst muligt hensyn til de nærmeste 

naboers indsyn til beholderne (set fra selve boligen) 
7. Beholderne placeres med 1,5 meters afstand fra selve kørebanen, så der er 

plads til, at personbiler kan passere indsamlingsvognen, mens den tømmer 

beholdere 
8. Pladsen laves efter den bedste tekniske løsning 

9. Pladsen placeres, hvor der er færrest gener for lodsejeren 
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BILAG 2  

Ressourcepladsens størrelse, ca. 30 m2 

 

Eksempel på udformning af plads 

 

  



Notat om affaldsindsamling i sommerhusområder 
 

BILAG 3  

 

Aktiviteterne på en ressourceplads 

En ressourceplads består af et afgrænset område langs vejareal, hvor der opstilles fire 

delvist nedgravede beholdere, der kan opsamle områdets affald:  

bioaffald, emballageaffald (hård plast, metal og med tiden drikke-/ 

fødevarekartoner), papir og restaffald. 

Beholderne er 2,7 m lange rør med fast bund, der er stukket delvist ned i jorden. De 

rækker 1,2 m over terræn. I hvert rør er der isat en armeret plastsæk med en 

snøretillukket bund. Sækkens top er fastgjort til rørets dæksel. Dækslet er udstyret 

med en luge, der nemt kan åbnes, når der skal hældes affald i sækken.  

Når sækken skal tømmes, ankommer en lastvogn med kran, der kan hejse den 

samlede enhed af låg og sæk op af røret og løfte sækken op i lastvognens container, 

hvor sækkens bundsnøre trækkes, så affaldet lægges ud i containeren. 

Når tømningen er tilendebragt, snøres sækken til og hele enheden (låg med sæk) 

sættes tilbage i røret. Denne operation varer 10-15 minutter. 

Dækslet er udstyret med en såkaldt fuldmelder dvs. noget apparatur, der sender 

signaler til kommunen om den enkelte beholders fyldningsgrad. Når beholderen er 60 

% fyldt, vil entreprenøren gå i gang med at arrangere en tømningstur. 

Sandsynligheden for overfyldning er således meget lille. 

Beholderne bruges primært af sommerhusområdets grundejere og gæster. Afhængigt 

af afstand mellem bolig og ressourcepladsen vil det sorterede affald bringes til pladsen 

gående, cyklende eller kørende i bil. Aflæsningen af det medbragte kan udføres i løbet 

af få minutter. 
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BILAG 4 

 

Korrekt udformet vej, med rabatkant, i profil 

 

 

 

3½ meter 

 

 

Eksempel på forkert udformet vej, høj rabatkant og ubeskåret beplantning 

 

 

 

 

 

3½ meter 

 

 

 

Eksempel på forkert udformet vej, midterrabat og rabatkant der forhindrer afstrømning af 

regnvand 

 

 

 

 

 

 

 

3½ meter 

 

 

4½ meter 

 


