
Referat fra møde mellem Landliggersammenslutningen og Kerteminde 
Kommune samt Kerteminde Forsyning den 13. marts 2014 

Mødedeltagere: 
Ole Simmelholt, Langø Huse 

Arne Schou, Bogensø 

Kai Steenholt, Dalbybugten 

Henrik Lang, Fyns Hoved 

Johnny Rasmussen, Langø Hoved 

Jørgen Vejsholt, Dalbybugten 

Bo Hvidkær, Kerteminde Forsyning – mail: boh@kertemindeforsyning.dk  

Lars Lindbøg, Kerteminde Kommune (ref.) mail: lli@kerteminde.dk  

 

Dagsorden: 
 

1. præsentation 
2. drøftelse af ordning for indsamling af dagrenovation i sommerhusområderne 
3. det videre forløb 
4. fremtidige dialogmøder 

 
Ad 1) 
 
Deltagerne præsenterede sig selv og e-mail adresser på deltagerne blev noteret. 
 
Ad 2 og 3) 
 
Kerteminde Forsyning orienterede om problemer med indsamling af dagrenovation i 
sommerhusområderne.  
 
Nogle af problemerne stammer fra brugen af sække, hvor Arbejdstilsynet har meget fokus på 
brugen af sække i sommerhusområder i andre dele af landet. Dels hvor langt sækkene skal bæres 
(selv om der er en grænse på 5 meter til skel i regulativet), vægten af sækkene samt dårligt 
emballeret affald så som f.eks. spidse genstande.  
 
Som der blev drøftet på sidste møde vil Kerteminde Forsyning meget gerne af med den lille 
tømningsordning, da den giver mange problemer både miljømæssigt og administrativt.  
 
Der blev skitseret 2 muligheder for afhentning af dagrenovation i sommerhusområderne 
fremadrettet. Den ene mulighed er, at sommerhusområderne følger tømningsfrekvensen for 
helårshuse (14 dages tømning, i alt 26 tømninger/år) med mulighed for tilkøb af ugetømning i 
sommermånederne. Denne mulighed var beskrevet i det udsendte uddrag af regulativet for 
husholdninger. 
 
Den anden mulighed er, at de 26 tømninger bliver fordelt med en ugetømning om sommeren og 
tømning 1 gang om måneden i vinterperioden med mulighed for ekstra tilkøb af tømning om 
vinteren. Tømningerne om vinteren vil være omkring månedsskifte.  
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Der var bred enighed om at bakke op om mulighed nr. 2, da dette vil tilgodese flest mulige 
sommerhusejere. Denne mulighed vil blive indarbejdet i forslag til regulativ for husholdningsaffald, 
der planlægges sendt i høring maj måned. 
 
Forsyningen meddelte, at der ikke pt. var udsigt til at taksten for afhentning af dagrenovation ville 
blive sat ned. Det bliver der kigget på hvert år ved budgetlægningen. De enkelte affaldsordninger 
skal hvile i sig selv. 
 
Der blev orienteret om ordningen med ekstrasække og foreningerne bør informere deres 
medlemmer om muligheden for at købe ekstrasække. Alm. sorte sække vil ikke blive medtaget af 
skraldemanden og disse sække vil således være til gene for de andre sommerhusgæster, specielt 
hvis dyr flår sækkene op. Udlejere af sommerhuse kunne opfordres til at have ekstrasække 
liggende i sommerhusene til deres gæster. 
 
Forsyningen kunne oplyse, at tømningsdagen i sommerhusområderne i 2014 vil blive om fredagen. 
 
Der blev forespurgt fra Forsyningens side, om der var interesse i spande i stedet for sække. Der 
var bred enighed om, at sommerhusejerne skal have mulighed for at vælge en spand. Fordelen er, 
at det enkelte sommerhus ikke ser ubeboet ud ved en sækkeløsning. Der skal til gengæld være 
fast kørevej, dvs. fliser eller græsarmeringssten fra standplads til skel. 
 
Forsyningen har en mængde spande stående. Disse spande vil kunne indgå i et tilbud om gratis 
ombytning af sække til spande i en periode indtil august 2014, hvis der er interesse. 
Landliggersammenslutningen udtrykte interesse for denne ombytning. (det skal bemærkes, at der 
kan være mere affald i en spand end i en sæk). Det er også muligt at vælge en større spand hvor 
der er behov for dette. 
 
Derudover blev nærgenbrugsstationer drøftet. Der er mange der oplever de er overfyldte. Bo fra 
Forsyningen vil meget gerne have en mail, når kuberne er overfyldte, så de kan blive tømt men 
også for at få oplysninger, således at tømningsfrekvensen kan justeres ind. Problemet er primært 
overfyldte flaskecontainerne. Derudover stilles der affald ved nærgenbrugsstationerne. Dette affald 
tages med af Kerteminde Forsyning i forbindelse med renholdelse af arealerne ved kuberne. 
 
På P-pladsen ved Fynshoved samt ved Jøvet mangler der affaldsspande. Der er ikke muligt at 
komme af med affald, hvorfor det ligger smidt rundt omkring på og ved P-pladserne. Det vil blive 
meddelt til kommunens Vej og Park, som står for disse pladser. 
 
Ad 4) 
 
Fra Landliggersammenslutningen er det interesse for at afholde dialogmøder med kommunen i 
relevante sager, der er oppe i tiden. Der blev specifikt nævnt digeproblemer. Et andet punkt kunne 
være når kommunen iværksætter naturplejeaktiviteter. 
 
Det blev drøftet, hvilken form møder skulle have – om der skulle være deltagelse af medlemmer fra 
Miljø- og Teknikudvalget eller kun med sagsbehandlere. Dette blev der ikke konkluderet noget på, 
men at det kunne afhænge af hvilke ting der skulle drøftes på mødet. 
 
Det blev aftalt, at Ole Simmelholt fra Langø Huse er bindeleddet mellem kommunen og 
landliggersammenslutningen. 
 
Lars Lindbøg 
Ref. 


