Hvad spørger sommerhusejere ofte om? Henteordning 2022
Sommerhusejere kan løbende finde informationer om den kommende henteordning på:
www.rksk.dk/henteordning
Sommerhusejerne er også altid velkomne til at ringe til Genbrug.

(1) Hvor mange beholdere skal der findes plads til?
To beholdere:
- Den nuværende mad- og restaffaldsbeholder og
- Én ny todelt beholder til genanvendeligt affald

Alle vil få en ny beholder, som i liter svarer til den, de allerede har:


Hvis sommerhusejerne i dag har en todelt 240 liters beholder til mad- og restaffald, så vil de
modtage en todelt 240 liters beholder til genanvendeligt affald.



Hvis de nu har en 360 liters beholder, så vil de tilsvarende modtage en todelt 360 liters
beholder.

Uanset størrelsen, vil den nye beholder til genanvendeligt affald blive tømt hver tredje uge.

Genbrug opfordrer kraftigt til en kapacitet på 360 liter (i begge beholdere), hvis sommerhuset
lejes ud.

Side 2 af 6

(2) Skal der sorteres i ti affaldstyper?
I beholderne vil der være syv affaldstyper, og det er nationalt besluttet, at vi skal sortere i ti
affaldstyper.
Ud over affaldsbeholderen til genanvendeligt affald vil sommerhusejeren få en rød miljøkasse på ca. 21
liter til farligt affald (fx maling, spraydåser og batterier).
Sommerhusejerne vil skulle bringe miljøkassen til en genbrugsplads, når de ønsker den tømt (det er
endnu uafklaret på hvilke genbrugspladser, - der vil dog som minimum være tale om de fire store
pladser).

Glas (9) skal fortsat bringes til en glaskube eller en genbrugsplads:

En husstandsindsamling af glas ville have krævet tre affaldsbeholdere. Det har været en politisk
prioritering i Ringkøbing-Skjern Kommune at holde antallet af beholdere på to.

Tekstil (10) er endnu ikke afklaret:

Kommunerne afventer fortsat Miljøstyrelsens retningslinjer for indsamling af tekstilaffald. Den
nuværende udmelding er, at retningslinjerne vil foreligge senest i 2025.
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(3) Kan der ændres beholderstørrelse? Og er der et gebyr for ændring?
Der bliver tildelt en ny beholder ud fra den nuværende kapacitet (se under (1)), - der er altså ikke
mulighed for at ændre på forhånd.
Genbrug opfordrer til at teste den tildelte kapacitet af i nogle måneder, inden der foretages
tilpasning.
Der vil ikke være noget gebyr for ombytning i det første halve år efter opstarten på den nye
ordning. Herefter vil der komme et gebyr for ombytning.

(4) Nu er det en beholder mere… Men kommer der endnu en næste år?
Der er tale om to beholdere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Alle landets kommuner er ved at
indrette sig på en yderligere sortering, og der er ikke nogen forventning om, at der vil ske
yderligere ændringer i forhold til indsamlingsmateriellet i de kommende år.
Det ville være en omkostning og det landspolitiske ønske er at holde affaldsgebyrerne så meget
som muligt i ro.

(5) Hvornår kommer den nye beholder?
De nye beholdere bliver bragt ud fra september til november. Det vil ikke kunne oplyses, hvornår
beholderne leveres i områder eller på enkelte adresser.
De nye beholdere tages i brug 1. december.

(6) Hvad kommer der til at ske med miljøstationerne?
Miljøstationerne og kuberne skal i den kommende henteordning buges til glas.
Den fulde omstilling af miljøstationerne vil ske, når den kommende henteordning er udrullet og
godt i gang. Genbrug foretager tilpasning af miljøstationerne på en anden side af sommeren 2023.
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(7) Hvordan er reglerne for placering af den nye beholder?
Der er tale om de samme regler for adgangsforhold som hidtil. På alle genbrugspladser er der nu
udstillinger, som informerer om reglerne.
Sekretariatet i Vores Vilde Vestjylland har bidraget til at gøre udstillingerne VILDT flotte med
inspiration til insekthoteller og plantekasser med insektvenlige planter.

OBS: Arbejdstilsynet og renovatørerne har øget fokus på skraldemændenes arbejdsmiljø, og det er
vigtigt, at sommerhusejerne sørger for, at adgangsforholdene er i orden på deres adresse. Det kan
være, at de har fået tømt indtil nu, men at de får besked om, at den ikke går længere.

(8) Hvad kommer den nye ordning til at koste?
På nuværende tidspunkt kender vi desværre ikke gebyret for henteordningen. Der vil dog være
tale om en gebyrstigning, idet det koster mere at sortere mere. Stigningen skyldes indkøb af nye
opdelte affaldsbeholdere og skraldebiler, tømning og behandling, negative afsætningspriser,
logistik og administration.
Det er lovbestemt, at renovationsordninger skal hvile i sig selv. Det vil sige, at kommunen
opkræver et beløb, som svarer til de omkostninger, der er forbundet med henteordningen.
Gebyret for henteordningen kan først beregnes, når alle udbud i forbindelse med ordningen er
faldet på plads. Genbrug forventer, at gebyret for henteordningen vil ligge klar i efteråret 2022.
Gebyret kan til den tid findes her på hjemmesiden.
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(9) Hvilke mål har de nye beholdere?
På nuværende tidspunkt kender vi ikke målene på de kommende beholdere, - det vil vi gøre i juni,
når der bliver indgået køb af beholdere (til den tid vil målene fremgå af hjemmesiden).
Der er ikke mange centimeter til forskel på beholdere fra de forskellige producenter, så
sommerhusejerne kan godt begynde at indrette sig allerede nu. De skal blot tage udgangspunkt i
de beholdere, som de har.
(10)

Kan grundejerforeningen overgå til at have fælles affaldsbeholdere?

Nej, ikke i udgangspunktet.
Hvilke forhold kan give mulighed for fælles affaldsbeholdere?
1. Der er mulighed for fælles affaldsløsninger, hvis de fysiske forhold ikke tillader, at der kan
placeres individuelle affaldsbeholdere. Dette kan gøre sig gældende ved etageboliger,
rækkehuse/kædehuse/tæt lav bebyggelse og tætte bykerner.
2. Boligenhederne skal være placeret på det samme matrikelnummer – det vil sige, at der skal
være en fællesmatrikel.
3. På fællesmatriklen skal der være et område, hvor der kan indrettes en affaldsgård, som lever
op til de gældende adgangskrav.
Kontakt Genbrug for yderligere vejledning, hvis ovenstående gør sig gældende.

(11)

Kan noaboer dele affaldsbeholdere?

Nej, ikke i udgangspunktet.
Hvis de fysiske forhold umuliggør placering af affaldsbeholdere på matriklen, så kontakt Genbrug.

(12)

”Vi har ikke noget affald i sommerhuset, - kan vi afmelde vores beholdere?”

Nej, alle ejere af sommerhuse og helårsboliger i kommunen er forpligtede til at være tilmeldt den
kommunale affaldsordning.
Den mindste kapacitet i et sommerhus er:
-

240 liter mad- og restaffald, 38 tømninger/år og
240 liter genanvendeligt affald, 17 tømninger på et år (hver tredje uge)
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(13)

Hvornår kommer der information fra kommunen?

Genbrug informerer allerede nu via hjemmesiden og via udstillinger på alle genbrugspladser. Disse
tiltag vil blive fulgt op med kontakt til Visit Vesterhavet og sommerhusbureauerne i kommunen, håbet er, at disse interessenter vil hjælpe med at informere om ordningen.
I juni vil alle sommerhusejere og husejere i kommunen modtage et brev i e-boks omkring
ordningen. Brevet vil blandt andet oplyse om, at:
-

(14)

Beholderne vil blive leveret september-november
Beholderne skal tages i brug 1. december
Henvisning til hjemmesiden og til inspirationsbilleder af indendørs indretning af gode
sorteringsløsninger.

Bliver der sorteringsvejledninger for turister?

Ja, Genbrug får udarbejdet sorteringsmateriale til turister på dansk/tysk/engelsk.
Kommunikationen på de nye beholdere tager desuden højde for, at vi er en turistkommune (det vil
sige et visuelt udtryk med dansk/tysk/engelsk):

I designet følger Ringkøbing-Skjern Kommune den nationale kommunikationslinje fra
miljøstyrelsen for den kommende sortering.

