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Du skal træffe et valg 
Varde Kommune har udarbejdet et nyt husholdningsregulativ, hvilket kan med-

føre ændringer i forbindelse med afhentning af dagrenovation ved dit sommer-

hus. 

Varde Forsyning A/S skal indføre ændringerne, og vi beder dig derfor allerede nu 

tage stilling til, hvilken tømningsordning du ønsker at benytte fremover.   

Hidtil har det været muligt for sommerhuse at få tømt 26 eller 52 gange pr. år. På 

din ejendom XXXXXX, 6853 Vejers Strand er der tilmeldt 1 stk. 240 l cont./26 

sommerhus. 

I Varde Kommunes nye regulativ kan du frit vælge mellem de 3 nedenstående 

ordninger: 

1. Ugetømning: 52 tømninger pr. år.  

2. Sæsontømning: Ca. 36 tømninger pr. år med flest tømninger i 

sommerhalvåret og ved højtider.  

3. Central tømning: Din dagrenovation skal afleveres ved centralt placerede 

affaldsbeholdere (ved miljøstationer).   

Læs mere om ordningerne, tømningsuger og placeringer af centrale affaldsbe-

holdere på vores hjemmeside www.vardeforsyning.dk. 

Vær opmærksom på, at sommerhuse tilmeldt 26 tømninger pr. år automatisk 

overgår til sæsontømning, og at sommerhuse tilmeldt 52 tømninger forbliver på 

denne ordning, såfremt Varde Forsyning A/S ikke modtager en ændring fra dig.  

Hvordan foretager jeg en ændring? 
Du kan foretage dine ændringer på vores hjemmeside.  

 

Ændringer træder i kraft hurtigst muligt, dog tidligst 1. juni 2012. 

 

Gå ind på 
www.vardeforsyning.dk 

Udfyld ændringsformularen 
og tryk send 

Dine ændringer er 
registreret  

Varde Forsyning A/S 

Gl. Kærvej 15 

6800 Varde 

 

Tlf:  7994 8000 

Fax:  7994 8001 

post@vardeforsyning.dk 

www.vardeforsyning.dk 

 

Dato: 30. maj 2012 

 

 

 

 

 



 
 

 
Hvad koster de nye ordninger? 
Taksterne for de forskellige ordninger hænger både sammen med tømningsfrekvensen og 

størrelsen på din beholder. På www.vardeforsyning.dk kan du se priserne på de forskellige 

ordninger.  

Ændringer foretaget inden d 1. september 2012 foretages uden gebyr, herefter opkræves 

ændringsgebyr på kr. 222,50  

Adgangsforhold 
Husk, at ved placering af din affaldsbeholder, er der en række regler, som du skal tage hensyn til. 

Reglerne skal bl.a. sikre at affaldet uhindret kan afhentes fra dit sommerhus uden større belastning 

for skraldemændene.  

På vores hjemmeside kan du finde en vejledning, der giver gode råd til, hvordan du sikre optimale 

adgangsforhold ved dit sommerhus.   

Spørgsmål 
Du kan finde yderligere oplysninger om de nye ordninger og om tømningspriser på vores 

hjemmeside www.vardeforsyning.dk. Du er også velkommen til at kontakte os på mail: 

kundecenter@vardeforsyning.dk eller ringe på tlf. nr. 79 94 80 00. 

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du i stedet ringe på tlf. 79 94 80 00.  

 

Med venlig hilsen 

VARDE FORSYNING A/S 

 

http://www.vardeforsyning.dk/
mailto:kundecenter@vardeforsyning.dk

