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Til  
Udvalget for Småøer 

cc.  
Udvalget for Landdistrikter og Øer  

 Fejø, den 27. juni 2022 

 

 

 

Kommentar til miljøminister Lea Wermelins brev til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer af 30. april 2022 
vedr. affaldshåndtering på øer.  

 

Sammenslutningen af Danske Småøer er glad for at ministeriet i forbindelse med implementeringen af de nye regler 
for affaldssortering er opmærksom på småøerne og de særlige omstændigheder øerne har. 

Af miljøministerens brev fremgår det, at der er foretaget en kortlægning ved Miljøstyrelsen, udført af Niras, med 
oplysninger for 40 ikke-brofaste øer med under 200 indbyggere:  

• 16 af øerne har samme ordning som resten af kommunen. 
• 10 af øerne har en ordning, hvor borgerne selv skal bringe deres genanvendelige fraktioner til havnen, øens 

genbrugsplads eller ved købmanden. På disse øer indsamles restaffaldet ved husstandene. 
• 8 af de helt små øer (1-6 indbyggere) har en ordning, hvor borgerne selv bringer affaldet til fastlandet, hvor 

der er opstillet beholdere til deres affald 

Sammenslutningen af Danske Småøer ønsker at få oplyst hvilke af vores 27 medlemsøer der falder under de tre 
oplistede kategorier. 

Sammenslutningen af Danske Småøer ønsker samtidig oplysninger om, hvordan reglerne evt. ændrer sig i forhold til 
øer, hvor befolkningstallet måtte svinge lige omkring 200 personer. Fastlægges der en ordning pr. 2022, eller vil/kan 
denne ændres fra år til år efter befolkningstallets variation i størrelse?  

Desuden undrer det os, at man ikke har kunnet finde oplysninger om Egholm (Aalborg kommune), og vi vil gerne vide 
hvorfor.  

Endelig ønsker Sammenslutningen af Danske Småøer en opdatering på udviklingen for vores 27 småøer ift. hvordan 
implementeringen af affaldssorteringen forløber, efterhånden som den indføres helt i kommunerne, eksempelvis hver 
6. eller 12. måned.   

 

 

Venlig hilsen 

 

Kirsten Sydendal 
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