
Kære grundejerforening 
  
Jeg skriver til jer, for at orientere jer om hvilke tiltag, som forventes gennemført på 
renovationsområdet i løbet af 2012.  
  
Tømningsordninger i sommerlandet 
Der findes omkring 8.000 sommerhuse i Varde Kommune. Det store antal sommerhuse stiller 
særlige krav til Varde Forsynings affaldshåndtering, både hvad angår kapacitet, information og 
tømningsordninger, specielt i højsæsonen.  
  
Varde Forsyning ønsker, at affaldsordningerne skal være lokalt forankret og lægge op til realistiske 
løsninger, herunder at borgerne finder dem hensigtsmæssige og forståelige. Benyttelsen af 
sommerhuse varierer ganske betydeligt, hele året rundt og er afhængig af den enkelte brugers 
benyttelsesmønster. Der er næppe nogen tvivl om, at der er betydelig variation i, hvordan de 
enkelte sommerhuse benytter affaldsordningen. 
  
Kommunens nuværende tømningsordninger er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald og 
genanvendelse. I øjeblikket er det for sommerhuse muligt, at få tømt 26 eller 52 gange pr. år, dog 
skal udlejningssommerhuse have tømt 52 gange pr. år.  
  
Det har længe været et ønske fra grundejerforeningerne at tømningshyppigheden bliver øget i 
højsæsonen – et ønske som Varde Forsyning har forståelse for. Varde Forsyning har tidligere 
stillet grundejerne i udsigt, at en ændret tømningsfrekvens kunne indføres i starten af 2012. Varde 
Forsyning er dog nødsaget til at følge retningslinjerne, beskrevet i Varde Kommunes nuværende 
husholdningsregulativ, hvorved de tidligere beskrevne ændringer først forventes indført i midten af 
2012.   
  
Varde Kommune er ved at lægge sidste hånd på et nyt husholdningsregulativ, hvori der er fremsat 
forslag om en fritvalgsordning for sommerhuse efter følgende retningslinjer:  
  

1.    Ugetøminng: 52 tømninger pr. år.  

2.    Sæson tømning: tilpasset tømning med flest tømninger i sommerhalvåret og ved 

højtider.  

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

(ved miljøstationer).  

  
Varde Kommune forventer i starten af april at sende det nye regulativ i offentlig høring (se 
vedhæftede tidsplan). Såfremt ovenstående tømningsordninger for sommerhuse efter 
høringsperioden fastholdes vil Varde Forsyning hurtigst muligt indføre de nye tømningsordninger, 
samt orientere sommerhusejerne om de nye muligheder.    
  
Miljøstationer i sommerlandet  
Varde Forsyning påbegyndte i løbet af 2011 at udbygge og renovere miljøstationerne i 
sommerlandet. Det har vist sig, at det giver en bedre affaldshåndtering og renere områder, når der 
er mulighed for at komme af med dagrenovation som supplement til de faste løsninger. Med 
centrale opsamlingssteder kan de enkelte sommerhusejere selv transportere sit affald til 
opsamlingsstedet, men slipper samtidig for problemerne med for lidt plads i affaldsbeholdere og de 
dertilhørende gener.  
  
Varde Forsyning må erkende, at renoveringen og udbygningen af alle planlagte miljøstationer i 
2011 ikke blev gennemført som ønsket, bl.a. fordi byggetilladelse og tilladelse fra kommunens 



vejafdeling har taget længere tid end ventet. Varde Forsyning planlægger at få stationerne færdige 
i løbet af 2012.  
  
Adgangsforhold  
Varde Forsyning vil i samarbejde med vores nuværende renovatør i løbet af 2012 arbejde for at 
forbedre adgangsforholdene i sommerhusområderne. 
  
Kommunen har fastsat en række regler til adgangsforholdene i forbindelse med afhentning af 
affald. Reglerne for skraldemandens arbejdsmiljø har eksisteret i flere år, men mange er ikke klar 
over, hvilke regler som findes på området. Varde Forsyning har derfor udarbejdet en vejledning, 
der beskriver, hvordan forholdene til og omkring affaldsbeholderne skal være, for at renovatøren 
uhindret kan afhente affaldet. Vejledningen er vedhæftet denne mail. 
  
Jeg håber, at disse informationer vil hjælpe med forståelsen af, at de ønskede tiltag ikke sker så 
hurtigt, som vi alle havde håbet på.  
  
Varde Forsyning ser frem til en fortsat god dialog med grundejerforeningerne om en positiv 
udvikling af affaldsordningerne i sommerlandet.  
  
 

Med venlig hilsen 

 
Jens Stræde Bondesen 
Fagkoordinator Affald  
E-mail: JSB@vardeforsyning.dk 
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