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Hjerteligt velkommen
til Landliggerudvalgets stormøde

den 24. september 2022

Fordeling ved bordene:
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Bord 1 Område 5, 7 og 9 8 personer

Bord 2 Område 2 9 personer

Bord 3 Område 3 8 personer

Bord 4 Område 4 og 8 11 personer

Bord 5 Område 6 8 personer

Bord 6 Område 1
KB-medlemmer 
Administration

8 personer



Program for stormødet
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09.00 Ankomst, velkomst og brunch
v. Erik Andersen, formand for Landliggerudvalget

09.30 Orientering om affaldsordning i Kalundborg Kommune
v. Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald

10.00 Orientering om finansiering og processer omkring vandløbslaug
v. Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald

10.30 Tiltag i forhold til udbygning af turisme og landliggerliv
v. Morten Jensen, direktør i Destination Sjælland A/S

11.00 Udvikling i Kalundborg Kommune generelt
v. Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune

11.30 Drøftelse ved bordene
v. områderepræsentanterne

12.30 Opsamling og fælles dialog 
v. Erik Andersen, formand for Landliggerudvalget 

13.00 Tak for i dag



ORIENTERING OM UDVIDELSE AF
AFFALDSORDNINGEN
FRA DEN 1. JANUAR 2023



Baggrund

"Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi"

• Ovenstående politiske aftale, som er indgået i Folketinget i 2020, omfatter 
en strømlining af affaldsindsamlingen i Danmark.

• Krav om hustandsnær indsamling af 10 fraktioner: Restaffald, madaffald, 
papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, drikke- og fødevarekartoner og farligt 
affald.

• Kalundborg Kommune indsamler allerede 8 af de ti fraktioner og skal udvide 
indsamlingen med drikke- og fødevarekartoner og farligt affald.

• Pap indsamles lige nu via storskraldsordningen og på genbrugspladsen, men 
det kan fra den 1. januar 2023 også afleveres i beholderen til papir.



Udvidelse af hustandsnær 
affaldsindsamling
Scenariet for sommerhuse pr. 1. januar 2023

• Mad- og drikkekartoner indsamles sammen med metal- og plastaffaldet, 
som efterfølgende sorteres.

• Pap indsamles sammen med papir, som efterfølgende sorteres.

• Farligt affald indsamles i miljøkasser ved de sommerhuse, der er omfattet 
af ordningen.

• Tekstilaffald skal indsamles fra den 1. juli 2023. Vi afventer fortsat 
konkrete retningslinier.

• Genbrugspladserne kan fortsat benyttes af grundejerne
som hidtil.

• Glas indsamles fortsat i kuber.
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Miljøkasser

• Ordningen omfatter sommerhuse, hvor ejeren har tilladelse til 
at anvende sommerhuset til helårsbeboelse. Ejeren skal selv 
bestille miljøkassen.

• Miljøkasserne uddeles primo 2023.

• Ombytning af miljøkasserne vil foregå 4 gange om året via en 
tilmeldeordning.

• Batterier og småt elektronik kan fortsat afleveres på låget af 
affaldsbeholderne.

• Det er stadig muligt at aflevere farligt affald på de bemandede 
genbrugspladser.



Opmærksomhedspunkter

• I sommerhalvåret tømmes begge beholdere hver 14. dag. Der vil fortsat være 
tilpasset tømmefrekvens i vinterhalvåret.

• Tidsrum for tømning udvides til kl. 06-20.

• Økonomien kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.
Takstbladet for 2023 bliver lagt på kommunens hjemmesiden, når det er endeligt 
vedtaget.

• Storskraldsordningen ophører ved udgangen af marts 2023.

• Ordning for tekstilaffald skal implementeres senest den 1. juli 2023. Konkrete 
retningslinjer afventer fortsat. Kan betyde ekstra indsamlingsmateriel.

• De nedgravede affaldssystemer fjernes ultimo 2023. Som erstatning opstilles 
glaskuber, hvor det er muligt.

• De grønne poser til madaffald blev udfaset i foråret 2022. Madaffaldet skal stadig 
sorteres for sig, men det er valgfrit hvilken pose, man vil bruge.

• Nye regulativer og affaldsplan gældende fra 2023 sendes i høring til efteråret.



Kommunikation

• Husstandsomdelt informationsmateriale

• Informationsmateriale til udvalgte udlejningsbureauer 

• Eksempelvis sorteringsvejledninger og ‘affaldets vej’



Orientering om finansiering

og processer i forbindelse

med  vandløbslag



Vandløbslag

• Oprettes typisk med ønske fra borgere

• Består ofte af lokale lodsejere og 
interessenter

• Bindeled mellem lokale interesser og 
kommunens planer og drift

• Ingen lovmæssige krav til sammensætning 
og varetagelse

• I Kalundborg Kommune indkaldes 
vandløbslag blandt andet til at deltage i 
evalueringen af driften af offentlige vandløb
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Pumpelag

• Pumpelag oprettes ved afgørelse fra 
kommunen

• På baggrund af afgørelsen og tilhørende 
vedtægter drives pumpelaget af en lokal 
bestyrelse 

• Pumpelagets medlemmer får parter, og skal 
betale bidrag efter den nytte, de har af 
pumpedriften

• Kommunen fører tilsyn med driften af 
pumpelag og kan pålægge laget at udføre 
vedligeholdelsesopgaver
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Eksempel på oprettelse af et pumpelag 
på det offentlige vandløb Holmen

• Vandløbet Holmen: 
– Et vandløb næsten uden fald, som løber igennem et område med 

sommerhuse og dyrkede marker. Udløbet fra Holmen ligger under 
havniveau og er derfor følsomt overfor tilsanding og blokering. 

• Pumpeprojektets formål:
– At sikre et stabilt og frit udløb fra vandløbet Holmen til Storebælt.

• Proces for at finde løsning: 
– En arbejdsgruppe bestående af interessenter blev nedsat for at 

komme med anbefalinger til den bedste løsning.
– Fokus på borgerinddragelse. Lokal viden til løsning af problem.
– Beslutningen fra arbejdsgruppen blev at etablere en pumpeløsning og 

oprette et pumpelag.

• Afgørelse om oprettelse af pumpelag:
– På baggrund af ønsket fra arbejdsgruppen og anbefalinger fra en 

konsulent udarbejdede Kalundborg Kommune en afgørelse.
– Afgørelsen indeholdt en partsfordeling af udgifterne i forbindelse med 

projektet.
– Udgifter til etablering og drift af pumpen betales af de grundejere, 

som har nytte af projektet (§24 Vandløbsloven).

• Status på projektet: 
– Pt. er projektet påklaget til Natur- og Fødevareklagenævnet og til 

Overtaksationen.
– Der er uenighed om partsfordelingen og den vandløbsregulering, der 

sker i forbindelse med etableringen af pumpen.


