
 

 

 
Kære sommerhusgrundejerforening 
 
Vi skriver til jer for at orientere om, hvilke tiltag DIN forsyning forventer at gennemføre på 
affaldsområdet og spildevandsområdet i løbet af 2017.  
 
Affaldsområdet 
 

Grenaffaldsordninger  
Vi afhentede i efteråret 2016 grenaffald ved de sommerhuse, der havde tilmeldt sig ordningen. 
Ordningen var et tilbud til de grundejerforeninger, der ønskede at deltage. Afhentningen gav 
forskellige erfaringer og de deltagende grundejerforeninger har været inviteret til et møde, 
hvor vi i samarbejde evaluerede ordningen. Det blev besluttet at gennemføre 
grenafhentningen igen i foråret 2018. 
 
Vi arbejder herudover på at finde et velegnet sted til at etablere en permanent grenplads i 
Blåvand, som vil have åbent to gange om året.  
 

Forsøg med Flextømning 
I samarbejde med sommerhusgrundejerforeningerne Hejbøl og Guldvangen i Houstrup 
afprøver vi i øjeblikket flextømning, som betyder, at sommerhusejerne kun får tømt sin 
affaldsbeholder ved sommerhuset, når de ønsker det. Flextømning kan bl.a. give den fordel, at 
skraldemændene kun tømmer, der hvor behovet er. Ligeledes vil sommerhusejerne kun skulle 
betale for det antal tømninger, de booker.    
 
Projektet kan følges på vores hjemmeside og på Facebook under forsøg med flextømning og 
det løber frem til midten af 2017.   
 

Miljøstationer  

Vi arbejder fortsat på at etablere en miljøstation i Nymindegab, samt en ekstra miljøstation i 
Blåvand. Miljøstationen i Blåvand håber vi kan etableres sammen med en ny grenplads.  
 

Spildevandsområdet 
I spildevandskloakerede områder er det intensionen, at det kun er spildevand, der løber til 
kloakken. Spildevandskloak findes i eksempelvis Henne, Grærup Strand, Jegum Ferieland, Kvie 
Sø og dele af Blåvand og Ho.  Kloakforholdene for den enkelte sommerhusejer kan findes i 
spildevandsplanen på Varde Kommunes hjemmeside. 
 

Overfladevand skal ikke i kloakken 

Overfladevand skal fx nedsives på egen grund eller ledes til private drænsystemer i området. 
Vi kan imidlertid konstatere, at der fortsat er mange eksempler på, at sommerhusejere leder 
deres overfladevand væk gennem kloakken. Det er uhensigtsmæssigt og det har store 
konsekvenser.  
 

Toilettet kan svigte 

Størrelsen af en spildevandskloak er tilpasset til mængden af spildevand fra husholdningen. 
Det betyder, at der ikke er plads i kloakken til både overfladevand og spildevand. Når 
sommerhusejeren sender sit overfladevand i kloakken, er konsekvensen, at området ikke kan 
trække ud i toiletterne. 
 

Det er dyrt 

Når der ledes overfladevand til spildevandskloakken, har vi ekstra udgifter til fx elektricitet til 
pumper, der skal flytte vandmængden frem til renseanlæggene. Her bliver der tilsat en forøget 



 

 

mængde kemiske hjælpestoffer til renseprocessen. DIN Forsyning betaler også afgifter til SKAT 
i forhold til den udledte vandmængde. Det kan således blive dyrere for alle kunder, når nogle 
få sommerhusejere leder overfladevand til kloakken.  
 

Regnvand bliver til drikkevand 

Regn og overfladevand bliver med tiden en del af vores grundvand og dermed en del af vores 
fremtidige drikkevandsressource. Sender vi al regnvandet til renseanlægget, mister vi med 
tiden de gode drikkevandsressourcer i undergrunden. 
 
Tak for et godt samarbejde 
Vi ser frem til en fortsat god dialog med jer grundejerforeninger om en positiv udvikling af 
vores ordninger i sommerlandet. Vi er glade for samarbejdet og tror vi ved fælles hjælp kan 
gøre det til endnu bedre områder for sommerhusejere og turister.  
 
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til denne mail, er I velkommen til at kontakte os. 
 
 


