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Orientering vedr. kommende affaldsordninger i sommerhusområder 

 

Kære sommerhusgrundejerforening  

 

Verden står overfor store udfordringer med knaphed på ressourcer. Det betyder, at øget genbrug 

og genanvendelse er fremtiden. Kun gennem sortering af vores affald kan vi bidrage til den 

maksimale udnyttelse af vores ressourcer. Derfor er det besluttet, at vi i hele Danmark skal 

sortere og indsamle (husstandsnært) i 10 affaldstyper. 

 

To spande ved sommerhuset 

Varde Kommune arbejder med en langsigtet plan, som betyder, at sommerhusene i Varde 

Kommune fra efteråret 2024 skal sortere i 10 affaldstyper. Hovedparten af de 10 affaldstyper 

skal indsamles ved sommerhuset, mens pap, papir og tekstilaffald vil blive indsamlet ved 

miljøstationerne.  

 

Kommende ordning for de 10 affaldstyper. 

 

- Ny 240 liters todelt skraldespand til mad- og restaffald ved sommerhuset 

- Ny 240 liters todelt genbrugspand til plast/fødevarekarton og metal/glas ved 

sommerhuset  

- Ny miljøkasse til farligt affald ved sommerhuset (afleveres på genbrugspladsen) 

- Indsamling af pap/papir vil fortsat ske på miljøstationerne  

- Indsamling af tekstilaffald vil ske på miljøstationerne eller på genbrugspladsen  

 

Valg af størrelse og tømningsfrekvens 

I løbet af 2023 vil alle sommerhusejere blive kontaktet og få mulighed for at vælge spand og 

tømningsfrekvens.  

 

Størrelse på standardspande, mulige tømningsfrekvenser, placeringskrav mv. fremgår af 

medsendte bilag. Sommerhusejere, som planlægger etablering af affaldsskjulere, kan allerede 

nu tænke over plads til de nye spande.  
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Hvornår kommer de nye spande? 

Vi har kontrakter på tømning af de nuværende spande til restaffald, som først udløber 31. august 

2024. Vi begynder derfor først levering af de nye spande fra 1. september 2024, når den 

nuværende kontrakt er udløbet.  

 

Hvad med miljøstationerne? 

Alle eksisterende miljøstationer bevares, men de ombygges allerede ved udgangen af 2022, så 

de kan modtage 7 ud af de 10 affaldstyper. Det giver mulighed for, at sommerhusejere og 

turister allerede fra årsskiftet kan aflevere mere til genanvendelse.  

 

Miljøstationerne bevares også efter implementering af den nye affaldsordning, hvor der vil være 

mulighed for at aflevere overskydende affald til genanvendelse, hvis man i kortere perioder har 

ekstra behov.  

 

Stop for centraltømning  

Muligheden for at afmelde sin skraldespand til restaffald og i stedet aflevere alt sit affald i 

miljøstationerne ophører i forbindelse med implementering af de nye ordninger. Alle 

sommerhuse med centraltømning får særskilt information om dette. 

Baggrund 

I den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er et af 

fokusområderne øget og mere strømlinet affaldssortering i Danmark, så der fremadrettet 

sorteres og indsamles (husstandsnært) i 10 affaldstyper – også i sommerhusområder. Kravene 

til den øgede sortering i sommerhusområder er nationalt besluttet. 

I er naturligvis meget velkomne til at dele informationen om de kommende affaldsordninger på 

jeres hjemmeside, Facebookside el. andet. I vil løbende blive informeret om affaldsordningerne. 

Har I spørgsmål til dette brev eller om de kommende affaldsordninger, er I velkomne til at 

kontakte mig.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jens Stræde Bondesen 

Planlægger 

 

 


