
 
 

Sundeveds nye genbrugsplads er et forsøg på at skabe en helt 

ny type genbrugsplads 

- Pressemeddelelse udsendt 31. oktober 2020 

 

 

 

 

En helt ny type genbrugsplads ser dagens lys i Sundeved 

Døgnåben, langt bedre tilkørselsforhold, ubemandet og fokus på det affald, der er mest af. Det er opskriften 

bag et forsøg i Sundeved, hvor en helt ny genbrugsplads slår porten op den 4. november 2019. 

Sundeveds nuværende genbrugsplads har i mange år været renoveringskrævende. Men i stedet for bare at 

skifte skiltene og udbedre de værste skader har Sønderborg Forsyning valgt at analysere kundernes adfærd 

og på den baggrund skabe en helt ny type genbrugsplads. 

- I takt med at vi får nye muligheder, ændrer vores vaner sig, og det ser vi meget tydeligt på 

besøgsmønstrene på vores genbrugspladser. Siden de tre største genbrugspladser blev døgnåbne, er 

besøgstallene i den bemandede åbningstid og på de mindre genbrugspladser faldet, fortæller direktør for 

Sønderborg Forsyning Hans Erik Kristoffersen og fortsætter: - Derfor er det helt naturligt for os at udvide 

muligheden for at kunne aflevere f.eks. haveaffald søndag aften, når vi kan se, at det er det, vores kunder 

gerne vil have. 



 
 
 

Det affald, du har hver uge 

Sundeved Genbrugsplads flytter fra Kasmosevej til en langt mere central og tilgængelig placering på 

Langbroparken tæt ved rundkørslen i Ullerup. Her vil der være adgang døgnet rundt for alle, der har 

tilmeldt sig Adgang365, som giver adgang til alle Sønderborg Forsynings døgnåbne genbrugspladser. Til 

gengæld vil det ikke længere være muligt at aflevere alle affaldstyper.  

- Sundeveds nye genbrugsplads tager imod de affaldstyper, du ofte har behov for at aflevere: Papkasser, 

der er for store til genbrugsbeholderen, små elektroniske genstande som batterilegetøj eller en defekt 

hårtørrer og ikke mindst haveaffald. De typer affald, du kun har måske én gang om året: En vaskemaskine, 

en stor træstamme eller byggeaffald fra en væg, du har revet ned – dét skal du fremover køre til en af de 

nærtliggende større genbrugspladser i f.eks. Skodsbøl, forklarer Hans Erik Kristoffersen. 

God service imødekommer brugernes behov 

Forsøget med den nye type genbrugsplads sker i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune, hvor 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nyegaard er glad for udviklingen: 

- Vi leverer ikke god service ved bare med hovedet under armen at tilbyde alle muligheder, alle steder. God 

service er, når vi skaber nye løsninger med udgangspunkt i brugernes behov. Borgerne i Sønderborg 

Kommune har taget rigtig godt imod de døgnåbne genbrugspladser, og derfor er det helt naturligt at gøre 

den mulighed lettilgængelig for alle, siger Aase Nygaard. 

Aase Nyegaard påpeger også, at man i indretningen af den nye genbrugsplads har taget højde for de mange 

nye tiltag, der kommer på affaldsområdet, når Sønderborg Kommune fra oktober 2020 indfører et helt nyt 

system til sortering af affald: 

- Vi og Sønderborg Forsyning vil gerne gøre det nemt for alle at sortere deres affald rigtigt. Derfor er et af 

de nye tiltag til næste år, at alle husstande får en særlig miljøkasse til indsamling af farligt affald som 

spraydåser, kemikalier og sparepærer. Når kassen er fuld, stiller man den ud sammen med 

affaldsbeholderne, og så tager skraldemanden den med og erstatter den med en tom kasse. På den måde 

slipper man helt for at skulle en tur på genbrugspladsen, afslutter Aase Nyegaard. 

Sundeved Genbrugsplads åbner mandag den 4. november kl. 14.00, hvor Aase Nyegaard og Hans Erik 

Kristoffersen officielt indvier pladsen. Alle er velkomne.  

Sundeveds nuværende genbrugsplads på Kasmosevej lukker for sidste gang lørdag den 2. november kl. 

17.00. 

 

FAKTA 

Om Sundeveds nye genbrugsplads 

Sundeved nye genbrugsplads på Langbroparken 2 i Ullerup åbner mandag den 4. november kl. 14.00.  

Den nye genbrugsplads er et forsøg på at skabe en helt ny type genbrugsplads, der byder på mere 

fleksibilitet til brugerne. Den nuværende genbrugsplads har kun begrænset åbningstid, hvorimod den nye 

genbrugsplads vil være døgnåben, men ubemandet.  



 
 
 

Man kan benytte Sundeveds nye genbrugsplads ved at tilmelde sig Adgang365 på www.sonfor.dk/365 - er 

man allerede tilmeldt, har man også automatisk adgang til Sundeved Genbrugsplads. 

På Sundeveds nye genbrugsplads kan man aflevere:  

• Haveaffald 

• Småt elektronik 

• Flasker & konservesglas 

• Hård plastik 

• Pap 

• Papir 

• Metal 

• Tekstiler  

Se mere på www.sonfor.dk/nysundeved  

http://www.sonfor.dk/365

