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• Affald Hjørring skal tilpasse sig regeringens klimamål (2022)

• -> Skal reducere udledning af CO2

• -> Skal øge omfang af muligt genbrug

• -> Kræver opdeling af affald i 10 fraktioner

• -> Eksisterende 1-spands- og poseløsning udfases

• -> Efterlader 2 mulige scenarier for vi sommerhusejere…

Sagens kerne…
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1) Delvist nedgravet affaldsløsning (MOLOK®)

2) Udvidelse af den eksisterende spand-løsning
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• Miljøvenlig (ift. drift/brændstof, spande etc.)

• Arbejdsmiljøvenlig (reduceret belastning på udbyder)

• Effektiv/økonomisk fordelagtig for udbyder

• Billigere for bruger og altid ”tømt”

• Komprimerbar og kølig = mere affald/mindre lugt

• Central placering

• Håndtering af affald inden aflevering (små spande)

MOLOK-løsningen (+/-)
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• Miljøvenlig (ift. sortering)

• Let håndtering af affald på egen grund

• Dyrere og ikke altid ”tømt”

• Flere spande fylder og vindafskærmninger skal udvides

• Udvidede krav til belægning på grund

• Krav om opgradering/etablering af veje/vendepladser

Spand-løsningen (+/-)
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Molok vs. spand

- har vi noget valg?
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JA! 

- og så alligevel ikke rigtigt…
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Grunden:
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Side 10



Side 11

=> Udfordring for mange!
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Vejene (nye lastvogne):
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+ Max 50m baglæns (frit udsyn)
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Her bliver GNS udfordrede:



Side 16

Vendepladser9

Baglæns kørsel

For smal/rabat

6

Sommervej

6
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Vejbredder, måske OK

Baglæns kørsel, måske ikke OK

Vendepladser, ikke OK
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Spand-løsningen er altså reelt 

ikke mulig fremover…
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…det er molokkerne derimod…
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Hjørring Affalds forslag til 

placering af molokker:
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Molokplacering4

+ Potentielt på Nørlev Strandvej

Sommervej

Majvej

Martsvej

Midsommervej

Sommervej
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Argumenteret



Side 23

Skov- og Naturstyrelsen

Udefrakommende brugere
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Hvad betyder det for os?
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• Miljørigtigt valg

• Mere frisk luft

• Mindre affald på din grund

• Chance for at møde din nabo

• Risiko for at møde din nabo (☺)

• Altid plads til affald (fuldemelder)

• Færre lastbiler (flere biler?) på vejene

• Voldanlæg kan etableres (<1,5m)

• Mindre økonomisk fordel…

Nedgravet løsning
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Dialog med Hjørring affald:
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Hvad koster den klassiske containerløsning med multifragmentering for den enkelte matrikel ved 

både halvårs- og helårstømning?

En standard løsning med 2 stk. 2 delte beholdere koster 1062 kr. pr år. Det bliver dyrere hvis huset 

udlejes til 6 personer eller derover. Der skal betales et genbrugsgebyr på 2172 kr.

Dvs. uanset antal tømninger?

Der er 26 tømninger af Rest/mad pr. år og 13 tømninger af Plast, metal, og drikkekartoner/Papir og 

Pap.

Hvad er prisen for ”6 personer eller derover”?

Eksempel med 240 L restaffald og 140L madaffald, samt beholdere til genbrugsfraktioner, koster 

1408 kr. pr. år.

Opkræves ”genbrugsgebyret” hvert år?

Ja.
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Hvad koster molok-løsningen for den enkelte matrikel ved både halvårs- og helårsbrug?

Nedgravet løsning koster 812 kr. pr. år. Det bliver dyrere hvis huset udlejes til 6 personer eller 

derover. Der skal betales et genbrugsgebyr på 2172 kr.

Dvs. uanset antal tømninger?

Ja.

Hvad er prisen for ”6 personer eller derover”?

Vi kender ikke den endelige pris endnu, men det bliver billigere end beholderløsningen.

Opkræves ”genbrugsgebyret” hvert år?

Ja.



Side 29

• Mulig besparelse på 250kr pr. år (takst 2022) (+)

• Grundkøb hos SSR og privat grundejer (Maj-/Martsvej) (-)

• Evt. beplantning står vi selv for (-)

• Evt. flisebelægning står vi selv for (-)

• Øvrig etablering drøfter vi med Hjørring Affald
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Har vi noget valg?
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- ikke rigtigt…
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Spørgsmål?


