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Sommerhus-grundejerforeninger mm 
Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner 
 

 
Dato: 2. april 2009  Journal nr.: 2.6.3/886 
 
Grundejerforeningerne i Holstebro, Lemvig og Struer 
Kommuners sommerhusområder.     
 
Vedr. Affaldsordninger  
 
For sommerhusejere i de 3 kommuner, er der på affaldsområdet sket 
forskellige ændringer/opdateringer siden seneste brev i 2007. 
 
Dagrenovation: 
Sommerhusejere i Struer Kommune, med sommerhustømning af 
dagrenovation, kan have fået ændret tømningsuge – fremover har 
man tømning enten i lige eller ulige uger. 
Nye tømningskalendere for sommerhustømninger i Lemvig Kom-
mune er lagt på nettet. 
 
Batterier: 
HUSK alle kan få afhentet alm. batterier i forbindelse med afhentning 
af dagrenovation. Læg dem i en ”klar plastpose” på dagrenovations-
containerens låg. 
 
Storskralds-/haveaffaldsordningen: 
Et tilbud om afhentning af storskrald og haveaffald, herunder papir, 
pap/karton og emballager samt haveaffald.  
Storskrald/haveaffald kan - ved det enkelte sommerhus – blive af-
hentet op til 6 gange om året. Ny sorteringsvejledning på hjemme-
siden. Bestilling af afhentning direkte fra hjemmeside. 
 
Genbrugspladser: 
Flere af vore genbrugspladser har fået ændret åbningstider. Se evt. 
nye åbningstider på kort over miljøstationer. Thyborøn Genbrugs-
plads er lukket. Harboøre, Ulfborg og Sdr. Nissum genbrugspladser 
er renoveret. 
Struer og Thyholm genbrugspladser vil fremover på lukkedage kl. 
18.00 lukke kl. 17.00 i perioden sidste søndag i oktober til sidste 
søndag i marts måned (normaltid). 
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Genbrugsbutikkerne på Ulfborg og Lemvig genbrugspladser er 
lukket. Fremover afhenter humanitære foreninger effekterne og 
sælger disse på loppemarked eller i genbrugsbutikker. 
 
Miljøstationer mm: 
Som en hjælp til sommerhusejere er der udarbejdet oversigtskort 
over sommerhusområdernes miljøstationer og genbrugsplads(er), 
samt 4 sorteringsvejledninger for genanvendeligt affald afhængig af 
sommerhusudlejerens behov. Kort og sorteringsvejledningerne er på 
dansk, engelsk og tysk. 
 
Adgangsforhold: 
Tømning af dagrenovation og afhentning af storskrald foretages af 
lastbiler og disse biler er med årene blevet større. 
Dette betyder, at adgangsforholdene nogle steder bliver vanskelig-
gjort af træer og buske som vokser ind over veje. For at renovations-
bilen m.v. uden problemer komme frem, skal kørebanebredden være 
på mindst 3 meter og højden på 4 meter.  
 
Vi håber, at I vil være behjælpelige med at orientere sommerhus-
ejerne omkring disse forhold, således at dagrenovation m.v. forsat 
kan blive afhentet uden problemer. Information om adgangsforhold 
findes på vores hjemmeside under – ”Info – affaldscontainer – ad-
gangsveje og standplads”. 
 
På vores hjemmeside www.nvraffald.dk kan I finde: 

• Tømningsordninger for dagrenovation 
• Batteriordningen 
• Sorteringsvejledning for storskrald og haveaffald, samt 

hvornår der køres storskrald og haveaffald i de enkelte 
områder og bestilling af afhentning. 

• Genbrugspladsernes åbningstider 
• Oversigtskort over sommerhusområdernes miljøstationer og 

genbrugsplads(er) 
• Sorteringsvejledninger for genanvendeligt affald 
• Info – affaldscontainere – adgangsveje og standpladser 
• Affaldsservice 2009 
• Tømningskalendere for sommerhustømning i Lemvig. 

 
Er der spørgsmål til de forskellige ordninger er I altid velkommen til at 
kontakte NVR Borgerservice på tlf. 9610 6240. 
 
Med venlig hilsen 
NVRaffald i/s 
 
 
John Clausen 
Informationsafdelingen 
 


