
 
 

 

Genbrugspladserne åbner igen 
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Vi forbereder åbning af genbrugspladserne for private 
Ny anbefaling fra Kommunernes Landsforening gør, at Sønderborg Forsyning kan genåbne 
genbrugspladserne – forhåbentligt allerede fra tirsdag den 31. marts. 
 
– Vi vil gøre alt for, at vi kan nå at genåbne genbrugspladserne allerede fra tirsdag den 31. marts. Men der 
er en række ting, som vi først skal have på plads for, at vi kan åbne på en forsvarlig måde for kunder og 
vores ansatte, udtaler Hans Erik Kristoffersen. 
 
Åbningen sker på baggrund af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed angående privates adgang til 
genbrugspladserne. Vurderingen er, at det er forsvarligt at åbne genbrugspladserne, hvis der tages en 
række hensyn. 
 
Sønderborg Forsyning vil mandag den 30. marts orientere om de ”færdselsregler”, som kommer til at gælde 
på hver af vores genbrugspladser. 
 
– For at være på forkant havde bestyrelsen i Sønderborg Forsyning et ekstraordinært bestyrelsesmøde 
mandag den 23. marts. Her drøftede vi forskellige muligheder for at åbne pladserne, hvis myndighederne 
skulle ændre vurderingen. Derfor er vi godt på vej i planlægningen af åbningen, fortæller Tom Hartvig 
Nielsen, formand for Sønderborg Forsyning. 
 



 
 
 
 
 
Ændret anbefaling om adgang for private til genbrugspladser 
Kommunernes Landsforening har tidligere meldt ud, at affaldsindsamling, affaldsenergianlæg og deponier 
var kritiske opgaver på affaldsområdet. Det har hidtil været hovedreglen, at der ikke var adgang for private 
til genbrugspladserne. Det overvejende hensyn i forhold til at lukke genbrugspladserne for private har 
været at begrænse smittespredning. Da perioden nu er forlænget, og der opstår udfordringer med affald, 
der ophobes yderligere i samfundet, er Kommunernes Landsforenings anbefaling ændret. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har ligeledes vurderet situationen. Deres vurdering er, at det vil være 
sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de kunder, der 
kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet. Det skal undgås, at der opstår 
situationer, hvor kunderne kommer i tæt kontakt. Dette kunne f.eks. gøres ved at regulere antallet af 
samtidige kunder på en given genbrugsplads i forhold til pladsens areal og indretning. 
 
Sønderborg Forsyning vil løbende opdatere informationen om adgang til genbrugspladserne og de 
forholdsregler, der bliver taget for at sikre en forsvarlig drift. 
 
 
Læs mere på: https://sonfor.dk/undgaasmitte/ 
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