
Affald i sommerhusområder 

Hvad betyder de nye affaldsordninger for 
sommerhusområderne i Hedensted 

Kommune?



Nye affaldsordninger fra maj 2021

Hele kommunen skal 
affaldssortere:

– Restaffald

– Madaffald

– Pap/papir/blød plast

– Metal/glas/hård plast



Standardløsningen for enfamiliehuse

Denne løsning giver udfordringer for 
sommerhusene.

Sommerhusområderne kan derfor vælge mellem 

3 løsninger. 



Muligheder for sommerhusområder fra maj 
2021

Sommerhusområderne kan frit vælge mellem: 

• To to-delte beholdere ved hvert sommerhus – fortsat med mulighed 
for ekstra tømninger eller en ekstra spand. 

• Fælles affaldsstandplads med almindelige 660 liters- og 240 liters-
beholdere på hjul. 

• Fælles nedgravede affaldsstationer med 4-5 beholdere.

• Kommunen undersøger om hele sommerhusområder kan tilbydes 
samme tømmefrekvens som almindelige husstande.



Praktik og økonomi

Mere sortering og nye spande betyder en takststigning for hele 
kommunen uanset valg af løsning. 

Økonomisk forskel på løsningerne: 
• Deles 55 sommerhuse om en station, koster det ca det samme som 2 beholdere pr. 

husstand, inkl. omkostninger til etablering. 

• Deles 75 sommerhuse om en station, sparer hver husstand ca 300 kr. 

• Er man mere end 75 sommerhuse, skal man evt. have en ekstra restbeholder. 

• Er det muligt at få helårstømning, bliver det ca 20% dyrere. 

Vælges nedgravede, fælles affaldsstationer… 
• Skal de etableres og vedligeholdes af fx grundejerforening på privat grund med plads til 

tømning. 

• Giver kommunen tilskud til etableringen svarende til de to-delte beholdere. 



Projekt i As Hedegård: 
Fælles, nedgravede affaldsstationer

Tilbuddet om valget af fælles, nedgravede 
stationer er baseret på pilotprojekt i As 
Hedegård. 

• Projektet undersøgte om man kunne undgå 
praktiske udfordringer ved sortering, ved at 
etablere fælles station.

• Aflevering af restaffald, madaffald, 
metal/glas/plast og pap/papir ved fælles 
station. 

• Kommunen indsamlede erfaring om 
tømmefrekvens, sortering mv.  



Fordele ved fælles stationer 

Det er frivilligt for et sommerhusområde at vælge 
fælles affaldsstationer til den nye sortering, men: 

Fælles stationer løser udfordringer med: 

– Store renovationsbiler på for små veje. 

– Pladsproblemer i forhold til 2 to-delte beholdere ved 
hvert sommerhus. 

– Ekstra tømninger, der ligger tæt på ordinære tømninger. 


