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Kære sommerhusejer

Vi er mange, som har set  
frem til at nyde solens stråler 
og det grønne græs i et af 
Danmarks enestående  
sommerhusområder! 

Vi vil dog gerne sikre, at denne 
sommer og de fremtidige bliver 
lidt grønnere i dit  
sommerhusområde. 

Det skal du være opmærksom på  
Som sommerhusejer skal du være opmærksom på, om du har den rigtige tømnings-
ordning. Har du behov for at få tømt din beholder oftere, fordi sommerhuset bliver 
brugt mere end tidligere, så kan du ændre tømningsfrekvensen, størrelsen på din  
beholder eller købe røde ekstra-sække på genbrugspladsen. Den røde sæk kan stilles 
ved siden af affaldsbeholderen. Så bliver sækken taget med ved næste tømning af 
affaldsbeholderen. 

Det kan være nemt
På REFAs selvbetjening www.refa.dk kan du finde information om, hvornår der  
tømmes på din adresse. Det er også her, du kan udskrive en tømningskalender for dit 
sommerhus, tilmelde dig vores gratis sms eller e-mail service, ændre din beholder-
størrelse eller tømningsfrekvens. Du kan naturligvis også kontakte vores  
Kundecenter, hvis du har spørgsmål.

Til dig, der lejer dit sommerhus ud
Det er en god idé at hjælpe dine sommerhusgæster med information om bæredygtig 
affaldssortering. Vi har lavet en informationsside på dansk, tysk og engelsk, som  
fortæller, hvordan dagrenovation, flasker, dåser, papir og aske bortskaffes korrekt.  
Oplev informationssiden “Ferie med omtanke” her:  
https://www.refa.dk/REFA/Borger/Dagrenovation/Sommerhuse.aspx

www.refa.dk
https://www.refa.dk/REFA/Borger/Dagrenovation/Sommerhuse.aspx


Genanvendelige materialer 
Genanvendelige materialer skal fortsat afleveres på en af REFAs genbrugspladser 
eller containerpladser. Du kan naturligvis også fortsat aflevere glas, metal og papir i 
kuberne i dit sommerhusområde. 

Vi forsøger at holde godt øje med kuberne i ferieperioderne, men det kan ske, at  
kuberne fyldes hurtigere end beregnet. Derfor vil REFA være meget taknemmelig, 
hvis en venlig borger ringer til Kundecenteret og giver besked, hvis det skulle ske.  
Så sørger vi for at tømme kuben hurtigst muligt. 

Ift. batterier bedes de afleveres på genbrugspladsen. Du kan også komme batterierne 
i en klar pose og lægge den på låget af din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden 
posen med ved tømning af affaldsbeholderen.

Hjælp din skraldemand
Husk, at din affaldsbeholder skal være tilgængelig og synlig, så den er nem at finde. 
Husk også at beskære hække og træer, så renovationsbilen kan komme uhindret frem 
på tilkørselsvejen. Læs mere om tilkørsel og adgang til din affaldsbeholder her: 
https://www.refa.dk/Default.aspx?ID=1906

REFAs Kundecenter
Du er altid velkommen til at kontakte REFAs Kundecenter, som er åbent 
mandag til fredag fra kl. 08:00 – 16:00, på telefonnummer 54 84 14 00. 
Der er også mulighed for at benytte REFAs selvbetjening døgnet rundt. 
Find selvbetjening her: https://www.refa.dk/REFA/Selvbetjening.aspx

Nye sorteringsordninger for sommerhuse 
REFA er ved at implementere nye sorteringsordninger for alle i Guldborgsund Kommune 
og Lolland Kommune for at sikre et højt niveau af bæredygtig affaldshåndtering.  
Således kan vi ved en fælles indsats mindske vores klimaaftryk. 

Det forventes, at de nye sorteringsordninger kan træde i kraft i 2023. Når de endelige 
krav er på plads, vil REFA informere alle grundejerforeninger og sommerhusejere om 
de nye sorteringsordninger. 

Indtil de nye ordninger er på plads, får du naturligvis hentet dit affald som hidtil. Vi vil 
dog gerne allerede nu gøre bæredygtig affaldssortering nemmere for dig. Derfor kan 
du på næste side finde inspiration, information og retningslinjer.  

REFA ønsker dig en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
I/S REFA
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Tips til 
affaldshåndtering

REFA SELVBETJENING

TØMNINGSKALENDER

• Se hvornår din beholder bliver tømt
• Downloade en tømningskalender
• Ændre tømningsfrekvens
• Tilmelde dig vores sms eller e-mail service
• Skrive til os

Sommerhusejere kan vælge sommerhus-
tømning 26 eller 34 gange om året (mange 
tømninger i ferieperioderne), hver uge eller 
14-dagstømning. Download kalenderen, der
passer til dit sommerhus under selvbetjening
på hjemmesiden.

Du kan købe RØDE  
EKSTRA SÆKKE i  
nogle supermarkeder og 
på genbrugspladserne. 
Find forhandlere her: 
https://www.refa.dk/
Default.aspx?ID=1819

https://www.refa.dk/REFA/
Selvbetjening/REFA-Kort.
aspx finder du placering af 
genbrugskuber og genbrugs-
pladser.

På www.refa.dk kan du

RØDE SÆKKE

UDLEJNING
Info om affaldshåndtering til 
opslagstavlen på dansk/tysk/
engelsk – download fra REFAs 
hjemmeside: https://
www.refa.dk/Default. aspx?
ID=1816 eller hent en stak i 
REFA Kundecenter, 
Energivej 4, 4800 Nykøbing.
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