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Sagsfremstilling
I forbindelse med implementering af den nye affaldsordning, hvor madaffald sorteres fra
restaffald, har administrationen haft kontakt med flere sommerhusejere, der er trætte af de
nuværende tømmefrekvenser for dagrenovation i sommerhusområderne.

Det drejer sig hovedsageligt om sommerhusejere, der ikke udlejer deres sommerhus og derfor
bruger sommerhuset i maksimalt 13 uger om året.

Flere af dem der har taget kontakt til administrationen har stillet sig uforstående overfor, hvorfor
de som minimum skal være tilmeldt en ordning med 38 årlige tømninger, når helårshusene i
kommunen kan nøjes med 26 årlige tømninger (tømning hver 14. dag).

Tidligere har Ringkøbing-Skjern Kommune kunne imødekomme en del af disse sommerhusejere,
ved at tilbyde en bringeordning for dagrenovation. Med den nye affaldsordning vil en
bringeordning dog ikke være en mulighed, og administrationen anbefaler, at Ringkøbing-Skjern
Kommune i stedet prøver at imødekomme de sommerhusejere, der ikke lejer deres sommerhuse
ud, ved fra 2021 at indføre en takst for afhentning af dagrenovation i sommerhusområderne med
en tømmefrekvens på 26 årlige tømninger.

Hvis det vedtages at indføre en ordning til sommerhusområderne med en tømmefrekvens på 26
årlige tømninger, anbefaler administrationen desuden at afskaffe den nuværende ordning med 38
årlige tømninger. Administrationen oplever løbende, at flere sommerhusejere, der er tilmeldt
taksten, ikke kan finde rundt i tømmedagene, og hvornår disse ændres. Desuden vurdere
administrationen, at en ordning med enten 26 eller 52 årlige tømninger vil dække behovet på
tværs af de forskellige sommerhusejere i kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi
Affaldsområdet er brugerfinansieret, og beslutningen vil derfor ikke have betydning for
Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomi.

Hvis det vedtages at ændre tømmefrekvensen fra 38 til 26 årlige tømninger, vil det betyde et fald
i taksten på ca. 18% for 240 liters beholdere. Med eksempel i taksterne for den nye ordning med
mad- og restaffald for 2020, vil det betyde et fald i prisen for en 240 l beholder på 299 kr. Fra
1.663 kr. til 1.364 kr.

Effektvurdering
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, til Teknik- og Miljøudvalget, at det besluttes, at:

1. der oprettes en takst for sommerhusområder med 26 årlige tømninger (tømning hver 14.
dag) gældende fra 2021.

2. sommerhustaksten med 38 årlige tømninger fjernes fra 2021, hvis oprettelsen af
sommerhustaksten med 26 årlige tømninger vedtages.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget besluttede at sende sagen i høring ved grundejerforeningerne i
sommerhusområderne. Sagen medtages igen på et senere udvalgsmøde. 
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