
 

 

 

 

Kære sommerhusgrundejerforening, 
 

i 10 affaldstyper overalt på 
Lolland-Falster.  
 
Det gælder også i sommerhusområderne, hvor lovkravet om sortering af 
husholdningsaffald omfatter 9 af de 10 affaldstyper – og derfor også betyder nye 
indsamlingsordninger. 
 
Sommerhusejerne får to valgmuligheder: 
 

• En standardløsning, som bortset fra farligt affald fuldstændig ligner den 
ordning, som indføres for enfamilieboliger. Altså indsamling af 9 
affaldstyper på den enkelte sommerhusadresse. 

 
• En fællesløsning med såkaldte miljøstationer, hvor sommerhus-beboere 

kan sortere deres husholdningsaffald. Kravet til en fællesløsning er, at 
miljøstationen ligger i rimelig gåafstand fra sommerhuset og omfatter 8 
ud af 9 affaldstyper. Kun tekstilaffald er undtaget. 

 
Hvornår implementeres den nye indsamlingsordning for sommerhuse? 
Den nye indsamlingsordning for sommerhuse vil blive sat i gang fra oktober 2023. 
Det er senere end enfamilieboliger, etageboliger, institutioner og virksomheder. 
Det sker af respekt for højsæsonen – og for at give sommerhusområderne tid til 
at finde de bedste løsninger i netop deres område. Alternativet til 
standardløsningen er som nævnt miljøstationer. 
 
REFA skal have besked senest 15. august 2023 
Hvis et område ønsker miljøstationer, skal REFA have besked senest 15. 
august 2023. Vi er klar over, at de nye lovkrav om husstandsindsamling i 
sommerhusområder kan give sommerhusejere og grundejerforeningerne 
udfordringer. Det handler især om veje og adgangsforhold. 
 
REFA ønsker at finde den bedste løsning for sommerhusområderne og for 
sommerhusejerne. Alt sammen inden for de rammer, som er fastsat af 

 
Ny indsamlingsordning 



Folketinget og kommunerne på Lolland-Falster. 
 
Rammerne er bestemt af Folketinget 
I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn 
affaldssektor og cirkulær økonomi”. Klimaplanen for en grøn affaldssektor sætter 
en række lovkrav til affaldssektoren, heriblandt indsamling af 9 affaldstyper i 
sommerhusområderne. 
 
Via e-Boks udsender vi i februar breve til alle sommerhusejere med information 
om den implementering af de nye sorteringsordninger. En kopi af brevet er 
vedhæftet denne mail, hvor sommerhusenes standardløsning er yderligere 
beskrevet. 
 
REFA står meget gerne til disposition for grundejerforeningerne i forhold til 
spørgsmål og beregninger omkring etablering af miljøstationer (33-50 
sommerhuse pr. miljøstation). 
 
Kontaktpersoner hos REFA: 

• Kenneth Bøgh Hansen, Projektleder.  
• Lis Andreasen, Driftskoordinator. 

 
De kan begge kontaktes på telefon 54 84 14 00 i tidsrummet kl. 08-16. 

 
Information på mange platforme 
Vi informerer på mange platforme: direkte brev i e-Boks, på www.refa.dk, i 
nyhedsbreve, på sociale medier, med showrooms, piktogrammer, 
sorteringsvejledninger på tryk og online samt vores gratis sorteringsapp Perfect 
Waste.  
 
REFA deltager desuden med en stand på Fritidsmessen i Nykøbing F. i weekenden 
11.-12. marts 2023 samt på Visit Lolland-Falsters orienteringsmøde for 
sommerhuse i Rødby lørdag den 1. april.  
 
Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte ovenstående. 
 
Med venlig hilsen 
Lene Vind 
Sektionsleder 

http://www.refa.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hjemmeside 

 
 
 

 
Sorteringsvejledning 

Nyhedsbrev 
 
 
 

Sociale medier 

 
 
 

 
Sorteringsappen Perfect Waste 

 

 
Kommunikation 


