
Høringssvar 

vedrørende 


Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Gribskov Kommune, juni 2021


Fra Øllekolle Grundejerforening ved Tisvilde Strand


Øllekolle Grundejerforening ved Tisvilde Strand har 96 tilknyttede parceller som alle er 
sommerhuse, hvoraf ca. 10% er helårsbeboede. Området ligger ud mod kysten 1,5 km fra 
Tisvildeleje og er et naturskønt område, som ønskes bevaret uændret i størst muligt omfang. Der 
er ingen vejbelysning, men der er gode asfalterede veje overalt med fri bredde på > 3,5 m.

I følge forslaget skal alle parceller have 4 rumdelte 240 liter beholdere. Der er ingen nedgravede 
beholdere i området.


Høringssvaret omhandler kun emner, som Gribskov Kommune direkte har indflydelse på via 
kontraktmæssige aftaler og administrative tiltag.  

Overordnede bemærkninger: 

Grundejerforeningen ønsker at leve op til Gribskov Kommunes Kommuneplan 2021-2033, hvoraf 
det fremgår, “at områdets karakter af blandet bebyggelse i form af individuelle sommerhuse 
omgivet af grønne hække og smalle veje uden gadebelysning og med rabatter skal bevares”. 


Forslaget til regulativ for husholdningsaffald strider på flere punkter mod kommuneplanens 
intentioner, og der foreslås derfor særlige regler for sommerhusområder, så bl.a. belysning 
undgås, og antallet af affaldsbeholdere reduceres mest muligt, idet de er uskønne og skæmmer 
naturen. Vi ønsker ikke at områdets rabatter og grønne hække omdannes til “skraldespandsalleér”

Etablering af fælles indsamlingsordning i form af afskærmede bolignære nedgravede beholdere 
samt øget mulighed for anvendelse af bringeordning bør af samme årsag være særlig fleksibel og 
let tilgængelig i sommerhusområder.


Der ønskes følgende ændringer/specifikationer i §10.6 - Anbringelse af beholdere: 

1. Kravet om at standpladsen og adgangsvejen skal være velbelyst ønskes fjernet for 
sommerhusområder. Renovationsselskabet bør derfor pålægges at afhente affaldet på de 
tidsrum af døgnet, hvor der er dagslys.


2. Kravet om at standpladsen må være placeret op til 5,00 meter fra skel til offentlig eller privat 
vej ønskes udvidet til 20 meter fra skel (evt. mod ekstrabetaling). Dette giver sommerhusejerne 
mulighed for at placere beholderne et sted, hvor de skæmmer naturen og området mindst 
muligt.


3. Kravet om at adgangsvejen skal være jævn og have et kørefast underlag med egenskaber 
som f.eks. fliser bør udspecificeres under hensyntagen til AT-krav. Det er omkostningstungt at 
omlægge indkørsler mm, så grundejerne skal i god tid vide om f.eks. brosten, græsarmering, 
fast grus, og perlesten kan accepteres.


4. Renovationsselskabet skal pålægges altid at stille skraldespanden tilbage på standpladsen 
efter tømning, for at undgå at spandende skæmmer området og henstår på vej/rabat til fare 
for trafiksikkerheden.


Med venlig hilsen


Svend Dueholm

Formand

Øllekolle Grundejerforening ved Tisvilde Strand

www.oellekollegrundejere.dk

E-mail: oellekollegrundejere@icloud.com


