
Forsøg:

Miljøpladser til affaldYderligere oplysninger
Du er altid velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen  
Nordfyns Kommune

Østergade 23, 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk
post@nordfynskommune.dk
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Forsøg i sommerhusområde
Nordfyns Kommune ønsker at køre et forsøg 
med indsamling af affald fra sommerhuse 
på centrale miljøpladser. Vi søger derfor 
efter grundejer foreninger, der vil deltage  
i forsøget. 

I forsøgsperioden skal du aflevere dag
renovation og affald til genbrug på miljø
pladserne – og det samme skal lejere af dit 
sommerhus. Miljøpladserne bliver placeret i 
samråd med grundejerforeningerne.

Mere genbrug i fremtiden
Vi skal passe på miljøet og jordens knappe ressourcer. Regeringen har 
derfor vedtaget, at alle kommuner i 2022 skal sortere mindst halvdelen af 
husholdningsaffaldet til genbrug. Det betyder, at vi skal sortere affaldet 
endnu bedre, end vi gør i dag.

For helårshuse betyder det flere affaldsbeholdere ved husstanden, men 
det er svært at få plads til på en lille sommerhusgrund. Hertil kommer, at 
vejforholdene i nogle sommerhusområder gør det vanskeligt for skralde
bilerne at komme frem. I sommerperioden er der mange mennesker og 
parkerede biler, og om vinteren er vejene bløde og har svært ved at bære 
de tunge køretøjer. 

Disse problemer bliver større med flere affaldsbeholdere, og vi har derfor 
valgt at køre et forsøg med en helt ny løsning, nemlig miljøpladserne. 

Mange fordele
Det giver lidt ekstra arbejde, når du skal aflevere affaldet på miljøpladsen, 
men det giver også en række fordele: 

• Du kan aflevere alle slags affald fra den daglige husholdning på miljøpladserne.

• Der er altid plads til dit affald på miljøpladserne. 

• Du kan komme af med dit affald året rundt.

• Du undgår, at skraldebilerne belaster vejen til dit sommerhus. 

• Du slipper for affaldsbeholdere på din grund.

• Du har aldrig tomme beholdere, der signalerer, at dit sommerhus er ubeboet. 

• Du undgår, at dine lejere ankommer til en hel eller halvfuld affaldsbeholder. 

• Vi forventer, at renovationsafgiften bliver mindre.

Køreplan for forsøget

• I samarbejde med sommerhusejerne i forsøgsområdet finder vi egnede 
steder til miljøpladserne.  

• Når miljøpladserne er klar, og sommerhusejerne er informeret, stopper vi 
med at hente affald ved sommerhuset. 

• Sommerhusejerne i forsøgsområdet betaler ikke renovationsafgift i  
forsøgsperioden.

• Når forsøget er slut, samler vi alle erfaringer i en rapport.

Kommunalbestyrelsen beslutter herefter, om ordningen med miljøpladser  
skal være permanent og gælde i alle sommerhusområder.

På miljøpladserne kan 
du aflevere følgende:

• Dagrenovation
• Pap
• Papir
• Glas
• Plast
• Metal 
• Små batterier
• Småt elektronik


