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Sønderborg Forsyning: Vi håber hurtigst muligt at kunne genåbne Adgang365 

Allerede mandag morgen vil Glansager Genbrugsplads igen være tilgængelig for erhvervsdrivende 
– Sønderborg Forsyning undersøger muligheden for i begrænset omfang at kunne åbne for private 
kunder. 
  
Lørdag aften valgte Sønderborg Forsyning med øjeblikkelig virkning at lukke for brugen af Adgang365. Det 
skete efter en til tider kaotisk dag, hvor lange køer skabte flere potentielt farlige situationer.  
  
-  Særligt på Glansager Genbrugsplads var situationen i lørdags flere gange både sikkerhedsmæssigt og 
trafikalt udfordret. Vi har et stort ansvar for de kunder, der besøger genbrugspladsen, men også overfor 
vores egne medarbejdere. Derfor valgte vi at trække i nødbremsen og lukke for Adgang365 med 
øjeblikkelig virkning, så vi undgik lignende situationer i dag søndag, fortæller direktør ved Sønderborg 
Forsyning, Hans Erik Kristoffersen.  
  
 



 
 
 
Det gode vejr trak rigtigt mange besøgende til genbrugspladserne, ikke mindst til Glansager, hvor folk i 
perioder stod i tæt kø til nogle af containerne, og bilkøer udenfor pladsen skabte problemer for den øvrige 
trafik. Beslutningen blev mødt med lige dele forundring og vrede på de sociale medier. 
 
- Jeg kan godt forstå kundernes reaktionen. Vi er i fri luft, og man kan i princippet køre ind og ud igen uden 
at komme i direkte kontakt med andre. Det var bare ikke det, vi oplevede på Glansager i lørdags, fortæller 
Hans Erik Kristoffersen og uddyber: - Vi var nødt til at indkalde yderligere personale, og der var rigtigt 
mange spørgsmål fra kunder om sortering. Derfor var det ikke muligt at leve op til hensigten og undgå 
direkte kontakt mellem kunder og medarbejdere. 
  
Virksomhederne får adgang allerede mandag morgen 
Sønderborg Forsyning har allerede nu en række muligheder på tegnebrættet, så Adgang365 kan genåbne, 
men en ting står dog fast: Der vil allerede mandag morgen igen være adgang for erhvervsdrivende til 
Glansager Genbrugsplads.  
  
- Det bliver muligt for erhvervsdrivende at ringe direkte til vagten på Glansager Genbrugsplads, når de 
holder ved porten. Så kan vi åbne bommen manuelt. Det er en helt lavpraktisk nødløsning, der lige nu vil 
kunne afhjælpe problemerne for virksomhederne, siger Hans Erik Kristoffersen og fortsætter: - Vi håber 
hurtigst muligt at finde en tilsvarende løsning for private brugere af Adgang365. Der er fremkommet flere 
gode, konstruktive løsninger på de sociale medier, og dem vil vi nu undersøge. 
  
Renovationsordningen er ikke påvirket 
En udbredt misforståelse på de sociale medier var, at lukningen af Adgang365 har betydning for 
renovationsordningen med indsamling af genbrugsmaterialer og restaffald.  
  
- Jeg vil gerne understrege, at både genbrugsbeholdere og beholdere til restaffald bliver tømt som normalt. 
Den del af vores forretning har intet med driften af genbrugspladserne eller Adgang365 at gøre, afslutter 
Hans Erik Kristoffersen.  
 
 

FAKTA: Glansager Genbrugsplads åbner for erhvervsdrivende 
 

• Alle virksomheder med CVR-nummer vil få adgang– det er ikke nødvendigt at være tilmeldt 
Adgang365.  

• Kun Glansager Genbrugsplads vil være åben, de øvrige genbrugspladser er fortsat lukkede. 

• Glansager Genbrugsplads vil være åben for erhvervsdrivende fra mandag morgen kl. 7.00 til 17.00 
og herefter på hverdagen i samme tidsrum. 

• Virksomhederne kan få adgang ved at kontakte vagten telefonisk på et telefonnummer, hvorefter 
porten vil blive åbnet manuelt.  

• Private vil ikke få adgang. 
  
Følg udviklingen på: www.sonfor.dk/undgaasmitte eller Sønderborg Forsynings side på Facebook. 
 
  
 

http://www.sonfor.dk/undgaasmitte

