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Udfordringer i

sommerhusområder

Sårbare veje
Spredt beboelse 
i store dele af 

året

Vanskelige 
adgangsforhold

Stor forskel i 
benyttelsen

Mange 
forskellige 
mennesker

Turister

Områderne lige 
så forskellige 
som land/ by



Papir, metal, plastik, mad mm og

restaffald i containere på egen grund

LØSNING PÅ EGEN GRUND

Fordele:

➢ Du skal ikke gå langt for at komme af med dit affald

➢ Risikoen for fejlsorteringer mindskes

➢ Du får selv en eventuel økonomisk fordel ved sortering

Ulemper:

➢ Opsætning af flere forskellige skraldespande på din 
grund tager plads

➢ Det er ikke alle steder, at skraldebilen kan komme til at 
afhente affald

➢ Sommerhusområdet vil blive udsat for mere slitage

➢ Afprøves ved 250 sommerhuse i Tversted, her afprøves 
også ny tømningskalender



I ”fælles løsning” kommer du af

med alt dit affald i containere, der stilles

på ét eller flere fællesområder.

FÆLLES LØSNING

Fordele:

➢ Det vil altid være mulig at få afhentet sit skrald

➢ Sommerhusområdet vil blive udsat for mindre 

slitage

Ulemper:

➢ Du skal gå et stykke vej med affaldet for at 

komme af med det

➢ Der kan være ulemper, for de der bor tættest 

på øerne

Afprøves ved ca 500 sommerhuse i Lønstrup- Nørlev 

området

”Individuel” fællesløsning

Hvor 2 eller flere sommerhusejere 

deler containere



Økonomi

Affaldsområdet skal hvile i sig selv – hver ordning skal hvile i sig selv

Restaffald
Man betaler for hvor ofte man får hentet 

og hvor meget man er tilmeldt med:

F.eks:

1 sæk 26 uger 802 kr

140 l 26 uger 1.029 kr

240 l 26 uger 1.364 kr

Tilslutning til 

nedgravet affaldsø 787 kr

2 delt rest/mad 1.029 kr

Genbrug og storaffald
Man betaler et årligt gebyr, som giver 
mulighed for at benytte ordningerne efter 
behov.

Genbrug og storaffald
helårshuse 2.105 kr

Genbrug og storaffald
sommerhus - uden sortering 1.605 kr

Genbrug og storaffald
sommerhus – med sortering 2.105 kr



Hvad gør vi, for at det 
bliver en succes

 Folk får tid til at indrette sig – frem til jan 2023

 Informationsmateriale på dansk, tysk og engelsk

 Hjørring Kommune går i tæt dialog med de 
enkelte foreninger, for at finde løsninger for 
adgangsforhold, veje oa.

 Hjørring kommune uddeler madspande og poser 
til madaffald

 I Tversted har grundejerforeningerne lavet aftale
med det lokale byggemarked om salg af
afskærmninger
















