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AFFALD: Der bliver 
ikke mulighed for at 
lade sommerhuseje-
re sortere på anden 
vis end fastboende i 
Gribskov Kommune.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Der er ingen vej 
udenom: Der skal også sor-
teres affald i ti forskellige 
fraktioner ved hver enkelt 
husstand i sommerhusom-
råderne. 

Det oplyser udvalgsfor-
mand for klima, teknik og 
miljø, Brian Lyck Jørgensen 
(DF).

I alle kommuner skal der 
vedtages nye regulativer på 
affaldsområdet som følge af 
en ny lov, der siger, at alle 
husstande skal sortere i ti 
forskellige fraktioner. Men 
tidligere på året besluttede 
et flertal i byrådet i Gribskov 
at udsætte beslutningen om 
de nye affaldsregulativer for 
at lave yderligere undersø-
gelser på området, og for at 
spørge om muligheden for at 
fastholde brug af minigen-
brugsstationer til sortering 
i sommerhusområder.  Bri-
an Lyck Jørgensen fortæl-
ler, at det fra Miljøministeri-
et er blevet afvist at dispen-
sere.

 - Vi har en kæmpe udfor-
dring med sommerhusom-
råderne, hvor der er smalle 
veje og udfordringer med at 
stille fire affaldsspande op. 
Vi er nervøse for, om det kan 
lade sig gøre.

-  Så vi skrev til ministeri-
et, om vi kunne få dispensa-
tion, men den gik ikke, siger 
han og nævner, at det også 
har været drøftet, om der 
var mulighed for såkaldt op-
tisk sortering. 

- Vi var flere partier, der 
ønskede at lave optisk sorte-
ring i stedet, hvor man smi-
der affaldet i samme spand, 
men i poser med forskellige 
farver. Men det kræver, at 

man går flere kommuner 
sammen og har et anlæg til 
det, siger han.

Udbud sættes i gang
Derfor skal der nu sættes 
gang i et udbud på affalds-
området, der er tilpasset den 
nye lovgivning. Det vil ske 
på et møde i udvalget i nær-
meste fremtid.

-  Nu er vi der, hvor der skal 
ske et udbud i forhold til æn-
dringerne af hele kørsels-
området og med de forskel-
lige fraktioner og spande, 
der skal bruges til det. Det 
er ikke noget, vi får i gang på 
to-tre måneder. Der er også 
mange andre kommuner, 
hvor man ikke har imple-
menteret affaldsordningen 
endnu, siger han.

Han vurderer, at man næp-
pe vil være klar med ordnin-
gen før i slutningen af 2023.

-  Jeg har ingen tidsho-
risont, men med udbud og 
indkøb af spande osv. kom-
mer vi ikke i gang inden for 
de næste par måneder, men 
nok først inden udgangen af 
2023.

Også administrationen 
har vurderet, at det først bli-
ve muligt at være klar med 
renovationsbiler for de nye 
renovatører, der vinder kon-
trakten, et år efter kontrakt-
indgåelse.

-  Grundet den ekstraordi-
nære lange leveringstid på 
renovationsbiler, som følge 
af blandt andet den lands-

dækkende overgang til nye 
affaldsordninger og generel 
råvaremangel i Europa, er 
der en risiko for, at det først 
vil være muligt for nye re-
novatører at have renovati-
onsbiler klar til indsamling 
godt et år efter kontraktind-
gåelse, lyder det i dagsorde-
nen til udvalget for klima, 
teknik og miljø fra maj må-
ned. 

Giv  lov til at dele
Flere sommerhusejere har 
udtryk bekymring for, om 
det kan lade sig gøre at sor-
tere affald på samme vil-
kår som fastboende. Det 
gælder blandt andre Hugo 
Østergaard-Andersen, der 
er formand for Skovsvinget 
og Skovledet Grundejerfor-
ening. 

Han sendte på vegne af 
flere grundejerforeninger 
på Sandet et høringssvar til 
kommunen om det nye af-
faldsregulativ. Men nu, hvor 
det ikke ser ud til at blive 
muligt at dispensere i som-
merhusområder, udtrykker 
han et håb om, at man kan 

give mulighed for at lade den 
enkelte grundejer lave afta-
ler om at dele affaldsspande 
med naboen - ud fra en tanke 
om, at man ikke har nær så 
meget affald som sommer-
husejer. 

-  Jeg mener, man bør give 
grundejerne frihed til at 
dele spande. Det politiske 
krav er, at man indsamler 
husstandsnært, og det er det 
også, hvis man deler med 
genboen og naboen. Det be-
ror på de enkelte ejere, og 
hvis man kan finde ud af at 
dele spandene, er det ikke 
noget, kommunen skal orga-
nisere - men bare tage til ef-
terretning, at ejerne finder 
en hensigtsmæssig løsning, 
siger han og henviser til, at 
man har givet mulighed for 
denne løsning i Halsnæs 
Kommune.

Han nævner også, at hans 
oplevelse er, at mange i dag 
er gode til at sortere på de 
sorteringsanlæg, der står 
rundt omkring. 

- Forståelsen for, at man 
skal sortere, er stor, og folk 
gør meget for at komme af 
med affaldet på en ordentlig 
måde. Så det er lidt ærger-
ligt, at man presser det her 
kæmpe apparat ned over os, 
siger Hugo Østergaard-An-
dersen.

Nej til dispensation fra 
affaldssortering: - Vi har 
en kæmpe udfordring

Lige nu sorterer sommerhusejerne deres affald på små minigenbrugsstationer, mens de kun har én be-
holder ved deres husstand. Det bliver ændret, når det nye regulativ træder i kraft - hvor alle skal sortere i ti 
fraktioner.  Privatfoto

FAKTA

 � Følgende fraktioner 
skal der fremover 
sorteres i:

 � Madaffald
 � Papiraffald
 � Papaffald
 � Glasaffald
 � Metalaffald
 � Plastaffald
 � Mad- og drikkekar-

tonaffald (MDK)
 � Farligt affald
 � Tekstilaffald
 � Restaffald

GRÆSTED:  Cirkus Baldoni 
er på vej til Græsted. Bal-
doni gæster Græsted 24. 
august klokken 17.00, og 
teltet bliver rejst på Event-
pladsen ved Holtvej. Titlen 
på årets forestilling er It ś 
showtime! 

“Som altid forsøger vi at 
sammensætte et show, der 
kan samle hele familien, 
og det er vi i den grad lyk-
kes med. Vi lytter meget til 
vores publikum, og som de 
sidste mange år er showet 
helt uden dyr, men med in-

ternationale top artister fra 
stort set hele Europa. Man 
kan opleve eminente jong-
lører, sjove klovnerier, eks-
trem cykelbalance, og meget 
mere,” skriver Cirkus Bal-
doni i en pressemeddelelse. 

Årets forestilling er fyldt 

med gys og gru, morskab og 
latter, fart og spænding men 
også show og dans.

“I får i forestillingen et 
kærligt gensyn med, hvad, 
vi mener, er verdens bedste 
børneklovn nemlig klovnen 
Allando, og han kommer 

ikke alene. Han har i årets 
forestilling helt nye numre 
på programmet og får følge-
skab af en kæmpestor ven,” 
skriver Cirkus Baldoni. 

Reserver, køb billetter og 
se meget mere kan du på 
www.baldoni.dk. Jk

Cirkus Baldoni kommer til Græsted 

» »  Forståelsen for, at  Forståelsen for, at 
man skal sortere, er stor, man skal sortere, er stor, 
og folk gør meget for at og folk gør meget for at 
komme af med affaldet komme af med affaldet 
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at man presser det her at man presser det her 
kæmpe apparat ned kæmpe apparat ned 
over osover os

 Hugo  
Østergaard-Andersen

Tirsdag
15.30-17.00: Helsinge Biblio-

tek: IT Café
20.00: Annisse Kirke: Som-

merkoncert, Duo Flamenco

Onsdag
20.00: Esbønderup Kirke: 

Sommerkoncert, Violini-
sten og komponisten Nils 
Gröndahl

Gilleleje Bio
Tirsdag
14.45 Downton Abbey: En ny 

æra
15.00 Grandmother
17.10 DC League af superkæ-

ledyrene
17.30 Alle for fire
19.30 Bullet Train
19.30 Udvandrerne

Onsdag
14.40 Resten af livet
15.00 Min sommer i Provence
17.00 Elvis
17.30 Alle for fire
19.30 Udvandrerne
20.10 Murina

GRIBSKOV: Villa på Tvings-
bakken 25, Helsinge, solgt 
for 3.200.000 kr. d. 15-06-
2022

Fritidshus på Bække-
gårdsvej 18, Helsinge, solgt 
for 900.000 kr. d. 04-07-2022

Villa på Fyrrevej 14, Hel-
singe, solgt for 2.750.000 kr. 
d. 01-05-2022

Villa på Rundinsvej 37, 
Helsinge, solgt for 2.995.000 
kr. d. 21-07-2022

Fritidshus på Pyramide-
stien 8, Tisvildeleje, solgt 
for 6.700.000 kr. d. 07-07-2022

Fritidshus på Skolelodden 
11, Tisvildeleje, solgt for 
3.300.000 kr. d. 08-07-2022 
 Kilde: Boliga.dk

Boligsalg


