Samsø Kommune

Samsø, den 30-7-2021

Søtofte 10
8305 Samsø

Emne: Beslutning vedr. affaldsordning.
Bilag: Uddrag fra Affaldsbekendtgørelse 2020-12-09 nr. 2159, § 20. (www.Retsinformation.dk).

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Fredendal bekræfter herved modtagelsen af brev vedr. ”Valg af
affaldsordning i sommerhusområder”.
Indledningsvis skal anføres at bestyrelsen er ikke tilfreds med den manglende dialog med Teknisk
Forvaltning/Samsø Kommune. Bestyrelsen er ligeledes ikke tilfreds med den korte tidsfrist for svar, hvilket
ikke giver mulighed for en demokratisk proces i grundejerforeningen. Bestyrelsen finder ligeledes at
beslutningsgrundlaget er mangelfuldt idet det ikke står foreningen klart, hvor evt. ressourcepladser
påtænkes placeret, det juridiske grundlag, m.m.
På baggrund af Samsø Kommunes skrivelse, hvor grundejerforeningen skal træffe en beslutning fremsendes
herved Bestyrelsen for GF Fredendals beslutning, hvilket er i tråd med tidligere supplerende høringssvar til
regulativet.
Det er Grundejerforeningens opfattelse at Samsø Kommunes Affaldsregulativ skal følge
”Affaldsbekendtgørelse 2020-12-09 nr. 2159”. Af dette regulativ fremgår at kommunerne har pligt til at
indsamle madaffald. Den nye bekendtgørelse er gældende med virkning fra d. 1. januar 2021 og indeholder
detaljerede regler for affaldshåndtering. Af §20 fremgår bl.a. at der skal etableres indsamlingsordning for
særskilt indsamling af madaffald, jf. pkt. 1, fra husholdningerne.
Det er således grundejerforeningens opfattelse, at Samsø Kommune har pligt til at indsamle madaffald fra
husholdninger i form af en henteordning jf. ovenstående affaldsbestemmelse.
Det er derfor GF Fredendals beslutning at følge lovgivningen på området og derfor vælge en ”henteordning”
som anført i Affaldsbekendtgørelse 2020-12-09 nr. 2159.
Grundejerforeningen er bekendt med at ”Affaldsbekendtgørelse 2020-12-09 nr. 2159” allerede er udrullet i
flere sommerhuskommuner uden problemer og ved indkøb at materiel der kan anvendes på sommerhusveje.
Grundejerforeningen Fredendal ser frem til implementering af ny henteordning til indsamling af
husholdningsaffald på lige fod med de fastboende borgere på Samsø. Bestyrelsen finder i øvrigt at området
lever op til alle krav til vejene.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Fredendal
v. Claus Fabricius, Anne Jacobsen, Kim W. Jensen og Peter Lenk-Hansen
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