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AFFALD: Det bliver svært for sommerhus-
ejere at efterkomme alle krav til affalds-
håndtering, når de nye regler om sortering 
i ti fraktioner træder i kraft, mener grund-
ejere i Gribskov.

Af Camilla Nissen

Når der fremover skal sor-
teres affald i ti forskellige 
kategorier og fire affalds-
containere skal stilles op 
hos hver enkelte grundejer, 

bliver det svært for sommer-
husejere at efterkomme alle 
krav.  Det mener en række 
grundejerforeninger på 
Sandet, der er gået sammen 
om et høringssvar til Gribs-
kov Kommune om et nyt re-

gulativ på området. Her øn-
sker de, at der tages hensyn 
til sommerhusområdernes 
særkende og påpeger, at det 
bliver svært at leve op til alle 
krav såsom belysning og 
vendepladser.

- Vi har intet imod at skul-
le sortere vores affald. Men 
det er som om, at regulati-
vet er lavet til et nybygget 
villakvarter, siger Hugo 
Østergaard-Andersen, der 
er formand for Skovsvinget 
og Skovledet Grundejerfor-
ening.

Formand for Fritidshus-
ejerne, Kim Juhlin, er enig 
i, at der er en del udfordrin-
ger for sommerhusejere, når 
det handler om affaldssorte-
ring.

- Der er både praktiske, 
kosmetiske og pladsmæs-
sige udfordringer. Kunne 
man i stedet have lidt stør-
re containerløsninger for 
flere husstande, så der ikke 
skulle tømmes affald på 
hver eneste lille vej? Man 
bør have den tilgang, at man 
ikke kan forvente de samme 

ting - såsom vendepladser - i 
et sommerhusområde, siger 
han.

Udvalgsformand for ud-
vikling, by og land, Pernille 
Søndergaard, vil se nær-
mere på de enkelte hørings-
svar, når fristen udløber 
senere på måneden, men 
erkender, at der kan være 
udfordringer for en som-
merhuskommune som Grib-
skov.
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Sommerhusejere: Vi kan ikke 
leve op til nye affaldsregler
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53,5
SMITTEDE  

PR. 100.000 INDBYGGERE 
DE SENESTE 7 DAGE

NYE CORONATAL  
I GRIBSKOV KOMMUNE

22
FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE
Kilde:  Statens Serum Institut

Lørdag
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
8.30-13.30: Tisvildeleje: PCR-

test
12.00-18.00: Tisvildeleje, 

Sandflugtsmuseet: Kilde-
marked

14.00: Villingerød, Rudolph 
Tegners Museum og Statue-
park: Artist Talk med Bal-
der Olrik og Erik Steffensen

15.30-21.00: Gribskovhallen, 
Græsted: PCR-test

20.00: Gilleleje, Det hvide hus: 
The Blues Overdrive

21.20: Græsted, BLIK - Græ-
sted Bibliotek: Open Air: 
Fremad

21.30: Tisvilde Bistro; Medina

Søndag
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
08.00-20.00: Gillelejehallen: 

Kviktestcenter
08.00-13.30: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
10.00-16.00: Tisvildeleje, Sand-

flugtsmuseet: Kildemarked
14.00: Munkeruphus: Søn-

dagsomvisning i Bjørn Nør-
gaard-udstilling

14.00: Villingerød, Rudolph 
Tegners Museum og Sta-
tuepark: Hør om Rudolph 
Tegner

20.00: Tibirke Kirke: Sommer-
koncerter i Nordsjælland

AFFALD: Det er ikke 
muligt for sommer-
husejere at leve op 
til alle krav i nyt 
affaldsregulativ, 
mener seks grund-
ejerforeninger på 
Sandet. De ønsker 
blandt andet mulig-
hed for at kunne 
deles om affalds- 
containerne.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Det er nødven-
digt at tage hensyn til som-
merhusområdernes sær-
kende med smalle veje og 
manglende vendepladser, 
når der fremover skal sorte-
res affald i ti fraktioner. Det 
er det overordnede budskab 
fra Hugo Østergaard-An-
dersen, der er formand for 
Skovsvinget og Skovledet 
Grundejerforening. 

Han har på vegne af seks 
grundejerforeninger på 
Sandet sendt et høringssvar 
til kommunen om det nye af-
faldsregulativ, der vil gælde, 
når det fremover bliver et 
krav at sortere sit hushold-
ningsaffald i ti forskellige 
kategorier. Af regulativet 
fremgår det blandt andet, 
at der skal være belysning, 
hvor skraldespandende 
skal tømmes, ligesom der 
er krav om vendeplads og 
snerydning. Og det vil være 
svært at efterkomme alle 
steder, mener Hugo Øster-
gaard-Andersen. 

- Det er urealistiske krav. 
Tilkørselsveje med ven-
depladser kan man jo ikke 
have i et sommerhusområ-
de med blinde veje, ligesom 
man ikke kan forvente, at 
der bliver ryddet for sne og 
is. Heller ikke belysning kan 
man sørge for alle steder, for 
det må vi ikke have af hen-
syn til dyrene, siger grund-
ejerforeningsformanden.

- Det er, som om regulati-
vet er lavet til et nybygget 
villakvarter, siger han.

En anden problematik er 
det æstetiske udtryk, når 
der fremover skal være fire 
containere i hver indkørsel 
på de smalle veje. En mar-
kant forskel fra i dag, hvor 
en enkelt lille skraldespand 
står hos hvert sommerhus.

-  Når man ser på sommer-
husområdet Sandet, der er 
vokset sammen med skoven 
og med træer på alle grun-
dene, vil det være voldsomt 
at få fire containere ud i 
alle indkørsler. Det vil se 
rædselsfuldt ud, siger Hugo 

Østergaard- Andersen, der 
flere gange understreger, at 
sommerhusejerne intet har 
i mod at skulle sortere affal-
det, men at man blot ønsker 
et fokus på, at der er mange 
forskellige områder i en ge-
ografisk stor kommune som 
Gribskov.

Han og de andre grund-
ejerforeninger har da også 
et forslag til, hvordan man 
kan løse problematikken 
med de mange containere: 
Nemlig en deleordning.

- Det allervigtigste spørgs-
mål er, om det virkelig er 
nødvendigt, at alle grunde 
får fire skraldespande hver. 
Hvis man forestiller sig, at 
to, tre eller fire grundeje-
re deles om containerne og 
har to spande hver på ma-
triklen. Det ville ikke være 
et problem, som jeg ser det, 

hvis man skulle gå over til 
sin genbo med aviser og 
omvendt kunne genboen 
komme over til os med glas 
og metal. Så her mener jeg, 
at kommunen kan invite-
re til, at grundejerne selv 
finder ud af en løsning. Der 
bør bygges en form for flek-
sibilitet ind. Man burde 
være praktisk anlagt og tage 
hensyn, mener Hugo Øster-
gaard-Andersen. 

Han nævner også, at det vil 
slide på de små veje, hvis der 
hyppigere skal tømmes af-
fald hos samtlige husstande.

- Så man kunne også over-
veje, om det skal være sam-
me tømningshyppighed i 
sommerhusområderne, si-
ger han.

Det er muligt at søge om 
dispensation fra kravene, 
men det kan også blive en 
udfordring for kommunen, 
mener Hugo Østergaard-An-
dersen.

- Hvis 3000 grundejere sø-
ger dispensation, så vælter 
det jo kommunen, siger han.

Formand for udvalget ud-
vikling, by og land, Pernille 
Søndergaard (Nytgribskov), 
peger på, at man vil se på hø-
ringssvarene, når hørings-
fristen er udløbet 22. august.

- Her vil vi få en vurdering 
fra administrationen angå-
ende den nye gældende lov-
givning og se på høringssva-
rene i det lys. Jeg kan ikke 
vurdere, om forslagene i det 
høringssvar her er inden 
for gældende lovgivning. 
Men vi er meget bevidste 
om, at for os som sommer-
huskommune med mange 
små veje har vi nogle andre 
udfordringer med affalds-
sortering, end man har i ek-
sempelvis København, siger 
hun.

Sommerhusejere råber op: 
Urealistiske affalds-krav 

Det er et problem, hvis der skal 
stå en masse containere til affald 
på sommerhusveje som denne 
på Sandet, mener sommerhus-
ejere. 

Denne ene affaldsbeholder skal 
snart erstattes af fire containere. 
Det er voldsomt, mener som-
merhusejere. Foto: Hugo Øster-
gaard-Andersen.

»  Det er, som om 
regulativet er lavet til et 
nybygget villakvarter

Hugo Østergaard-Andersen, 
formand for Skovsvinget  

og Skovledet  
Grundejerforening


