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Forslag til Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald i henhold til affaldsaktør bekendt-
gørelsens § 7 

 
På vegne af Sildestrup Strand Grundejerforening skal vi hermed gøre indsigelse mod formuleringen 
af bestemmelsen vedr. tilkørselsvejen. 
 
Indsigelse 
 
Der gøres indsigelse mod ” Forslag til Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald i henhold til 
affaldsaktør bekendtgørelsens § 7”, idet forslagets afsnit vedrørende ”Tilkørselsvejen” er formuleret 
således, at der åbnes mulighed for opkrævning af gebyr for bakning på blinde stikveje i sommer-
husområderne. 

Vi anmoder om, at formuleringen i forslaget ændres således, at det klart fremgår, at bestemmelsen 
alene vedrører enligt beliggende ejendomme i det åbne land og ikke blinde veje i sommerhusområ-
der. 

Vi anmoder desuden om, at der i forslaget indskrives en bestemmelse om, at der i sommerhusområ-
derne alene må anvende mindre renovationsbiler. 

 
Bemærkninger 
 
I det fremsatte forslag er anført vedrørende tilkørselsvejen: 
 
”Tilkørselsvejen  
 
Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.  
 
Tilkørselsvejen skal være mindst 2,9 meter bred, og frihøjde under grene og lignende  



 
 
 
 
 
 
 
 
hindringer skal være mindst 4,5 meter. Hvis der langs tilkørselsvejen er plankeværk, hæk, husmur 
eller lignende, skal der yderligere være 0,4 meters fribredde på hver side af tilkørselsvejens bredde 
på 2,9 meter.  
 
Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være vendemulighed for renovationsbilen 
(se bilag 1, der illustrerer vendepladsers udformning). Såfremt tilkørselsvejen ikke opfylder disse 
krav, betragtes den som adgangsvej. Der kan mod betaling af gebyr jævnfør § 5 for for lang ad-
gangsvej foretages bakning med renovationsbilen på op til 500 meter.” 
 
Vi har tidligere rettet henvendelse skriftlig og telefonisk til forvaltningen og fået oplyst, at bestem-
melsen retter sig mod enligt beliggende ejendomme i det åbne land.  
 
Det fremgår dog ikke af ovenstående formulering, som efter sit indhold også kan omfatte blinde 
stikveje i sommerhusområderne, hvor der ikke er mulighed for at vende med en renovationsbil. Det 
vil således åbne mulighed for at kræve gebyr for bakning på stikveje i sommerhusområderne. Dette 
vil påføre grundejerne en urimelig ekstraudgift og give renovatøren en mulighed for en betydelig 
merindtægt.  
 
Det er vores opfattelse, at den samlede udgift til renovation skal afholdes i den renovationsafgift, 
der opkræves hos alle. 
 
Guldborgsund Kommune har ved flere tidligere lejligheder lovet grundejerforeningen, at der i ud-
bud vedr. affaldshåndtering vil blive medtaget krav om, at renovatøren anvender mindre renova-
tionsbiler i sommerhusområderne, dels p.gr.a. fremkommeligheden og fordi de store renovationsbi-
ler ødelægger vores grusveje og ved svingning ødelægger rabatterne, hvilket påfører grundejerne 
ekstraudgifter til vedligeholdelse af vejene. Vi skal anmode om, at et krav om mindre renovations-
biler indskrives i ovennævnte forslag. 
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