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Kære Borgmester 

 

Om renovation i sommerhusområder 

Indledningsvis skal det præciseres, at Sammenslutningen er positiv på Kommunens 
nye affaldsplan med en øget sortering. Den øgede sortering giver en lavere miljøbe-
lastning og deraf en positiv indvirkning på klimaet. 
 
Ringkøbing-Skjern kommune er én af landets største turistkommuner. Omdrej-
ningspunktet for turismen er mange sommerhuse, som udlejes året rundt til de 
mange turister, der besøger ”Naturens Rige”. Sammenslutningen af Sommerhus-
grundejerforeninger på Holmslands Klit (SU) repræsenterer ca. 3900 sommerhus-
ejere. SU ønsker igennem dialog med kommunen at bidrage til udvikling af som-
merhusområderne, så de fremadrettet fortsat er aktive både for sommerhusejerne 
og de mange turister, som benytter vores sommerhuse. 
 
Vi må desværre – atter engang – konstatere, at dele af kommunen ikke ønsker en 
dialog med sommerhusejere. SU har ved møder med forvaltning og udvalgsfor-
mand John G. Christensen fremført, at den planlagte nye renovationsordning ikke 
er uden problemer for sommerhusejere. På møde den 17. december 2019 fremførte 
vi vores bekymringer om kommunens nye renovationsordning og blev lovet en 
drøftelse af forholdene. 
 
Vores bekymring er følgende: 
 

- Vi har forstået, at der skal anskaffes nye affaldsbeholdere, der er opdelt for 
organisk og uorganiske affald. Vi har fremført, at de nye affaldsbeholdere, 
der skal stå frit i det åbne landskab, er meget sårbare over for vindpåvirk-
ning, da det er en høj slank let plastik-model. 
 

- Vi har efterlyst en dialog om, hvordan man kan afskærme og sikre de nye 
beholdere mod at vælte med spredning af affald til følge i det åbne terræn. 
 

- Skal afskærmningen dække over en eller to affaldsspande - en vigtig informati-
on inden grundejerne investerer i afskærmning. 
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- Må der opsættes afskærmning af de nye affaldsbeholdere i områder, der er 
beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3? 
 

- Vi er stærk bekymret over, at renovationsbilerne åbenbart bliver større og 
tungere op til 10 tons for at kunne håndtere de to affaldstyper, hvilket vil gi-
ve øget belastning på vores veje, der for største delens vedkommende er 
private fælles veje befæstet med grus. Vejene er følsomme over for store be-
lastninger især i våde perioder. 
 

- Endelig savner vi en dialog om, hvordan man sikrer information til de mange 
gæster, der lejer sommerhuse, og de udlejningsbureauer, der formidler leje-
mål. 

 

Uanset den lovede drøftelse kan vi nu konstatere, at kommunen har taget initiativ 
til indkøb af nye affaldsbeholder og har meldt ud, at sommerhusejere via deres e-
Boks vil få besked om, hvornår den nye affaldsbeholder bliver leveret. 

Vi synes ikke, at kommunens fremgangsmåde i denne sag er udtryk for vilje til dia-
log og samarbejde. Derfor har vi set os nødsaget til at skrive til dig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af Sammenslutningen 

Tage Schmidt, formand 


