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Kære grundejerforeningsformand
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at grundejerforeninger skal
beslutte, hvordan affald i eget sommerhusområde skal
indsamles. Det gælder indsamling af madaffald, papir,
emballageaffald (hård plast, drikke-/ fødevarekartoner og
metal) samt restaffald.
I skal vælge mellem:

1. Affaldet indsamles på fælles opsamlingspladser (kaldet

ressourcepladser). Antal pladser afhænger af
grundejerforeningens udstrækning. En ressourceplads
omfatter fire separate opsamlingsbeholdere af forskellig
størrelse, der bliver tømt efter behov ved, at elektronisk
udstyr overvåger mængden i beholderne.
2. Affaldet indsamles på de enkelte grundejeres egen
matrikel i to beholdere med i alt fire rum. Tømning sker
på faste dage, og det skal sikres, at vejen er egnet til
skraldebilerne.
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Det skal understreges, at jeres forenings beslutning bliver
gældende for alle sommerhuse i området, da der kun kan
være én samlet ordning.
I vedhæftede notat finder du en beskrivelse af de to ordninger,
herunder de forpligtelser, som ordningerne pålægger
grundejerne.
I skal give besked om jeres beslutning til affald@samsoe.dk
senest d. 9. august 2021.
Den valgte ordning forventes at være implementeret pr. 1.
januar 2022.
Vil du vide mere om den politiske beslutning, kan følgende link
benyttes https://www.samsoe.dk/politik/dagsordener-ogreferater/dagsorden?agendaid=43089535-b863-4a68-94d9ac41c1cf406e&searchText= .
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Med venlig hilsen
Claus Dahl Thomsen
aucdt@samsoe.dk
3010 5545
Bilag:

Notat om affaldsindsamling i sommerhusområder

Samsø Kommunes behandling af dine personoplysninger:
Samsø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine
oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon: 51 37 71 41 eller mail: dpo@samsoe.dk.
Som sikker beskedfunktion kan du benytte vores login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som login-nøgle. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre
beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.
Dine rettigheder:
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til
sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på datatilsynet.dk. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Side 2 af 2

