Samsø Kommune

Samsø, den 7-5-2021

Søtofte 10
8305 Samsø

Supplerende høringssvar vedrørende regulativ for husholdningsaffald
I supplement til det fremsendte fælles høringssvar fra sommerhus grundejerforeningerne fremsendes herved
GF Fredendals supplerende høringssvar til regulativet.
Det er Grundejerforeningens opfattelse at Samsø Kommunes Affaldsregulativ er i strid med
”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. Stk. 2. I sommerhusområder, kan
kommunalbestyrelsen erstatte en henteordning med en bringeordning for madaffald i en del af året.
Uddrag fra Affaldsbekendtgørelse 2020-12-09 nr. 2159, § 20. (www.Retsinformation.dk)

Det er således grundejerforeningens opfattelse, at Samsø Kommune har pligt til at indsamle madaffald fra
husholdninger i form af en henteordning jf. ovenstående affaldsbestemmelse. En evt. bringeordning kan kun

kræves i dele af kalenderåret. Dele af kalenderåret skal her forstås som i perioden d. 1. november til ultimo
februar i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. Evt. indføring af bringeordning for alt affald i
hele kalenderåret vil således være i strid med gældende lovgivning.
At ”renovationsbilerne” bliver større, fordi de henter to affaldsfraktioner ad gangen og holder det adskilt i to
kamre kan ikke betragtes som et ”særligt tilfælde”, hvorved der kan dispenseres for kravene i §20.
Grundejerforeningen Fredendal godt kan ”bære” større renovationsbiler på de veletablerede veje.
Det er bestyrelsens overbevisning at foreningens område har plads til de nye og større renovationsvogne
således at det lever op til lovgivningen og ønskerne i bilag 1-3 i Samsø Kommunes Regulativ for
Husholdningsaffald.
Grundejerforeningen Fredendal vil herved gerne invitere Samsø Kommune til dialog om implementering af
ny henteordning til indsamling af husholdningsaffald på lige fod med de fastboende borgere på Samsø.
Bestyrelsen ser frem til mødet således området med de 99 grundejere snarest kan klargøres med
standpladser og veje der lever op til lovgivningen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Fredendal
v. Claus Fabricius, Anne Jacobsen, Kim W. Jensen og Peter Lenk-Hansen

