
 
 

 

Nye tømmedage til alle  
- Pressemeddelelse udsendt den 30. december 2020 

 

Nye tømmedage fra 4. januar 
En ekstra uge i 2020 og et ønske om en mere enkel fordeling af tømmedagene for genbrug betyder, at alle 

får nye tømmedage i det nye år. 

Det skal være nemt at huske, hvornår beholderen bliver tømt, og sådan har det desværre ikke været for alle 

Sønderborg Forsynings kunder. Indtil nu. 

- Lige siden vi startede den nye affaldssortering i oktober, har vi haft et ønske om at optimere 

skraldebilernes ruter, så det blev nemmere for vores kunder at huske tømmedagene. Og nu er vi klar, siger 

kunde- og kommunikationschef ved Sønderborg Forsyning, Janni Hv. Jepsen. 

Optimeringen betyder først og fremmest, at stort set alle Sønderborg Forsynings kunder fremover vil få 

tømt genbrugsbeholderne på en mere overskuelig måde – nemlig på skift hver 14. dag.  

- I dag oplever nogle af vores kunder, at de f.eks. får tømt den ene genbrugsbeholder i en uge og den anden 

i ugen efter, og så går der tre uger, hvor skraldemanden ikke kommer efter genbrug. Det kan være  



 
 
 

 

forvirrende, siger Janni Hv. Jepsen og fortsætter: - Nu bliver det sådan, at du altid får tømt genbrug f.eks. 

mandag i lige uger. Så skal du kun huske, hvilken genbrugsbeholder der blev tømt sidst, og det er meget 

nemmere.  

I overgangsperioden vil enkelte kunder opleve, at der går længere end 4 uger mellem tømningerne af en 

genbrugsbeholder. Men i de tilfælde vil der komme en ekstra tømning, forklarer Janni Hv. Jepsen: 

- Grænsen er 5 hverdage, og hvis ændringerne betyder mere end det, får du en ekstra tømning. 

Uge 53 betyder skift mellem lige-ulige 

Normalt er der 52 uger på et år, men i 2020 har vi også en uge 53. Det kunne være et problem, når man 

normalt får tømt sin beholder til mad- og restaffald i lige eller ulige uger. Men sådan går det heldigvis ikke. 

- Fordi vi i år har to ulige uger i træk, får vi alle skiftet uge, så tømningen er i lige uger i stedet for ulige eller 

omvendt, forklarer Janni Hv. Jepsen og fortsætter: - I praksis betyder det ingenting, og de fleste af vores 

kunder vil slet ikke bemærke ændringen.  

Ændringerne vil være tilgængelige på Sønderborg Forsynings hjemmeside fra søndag den 3. januar, kl. 

12.00. Og er du tilmeldt sms-service, vil de sms-beskeder, du modtager om den kommende tømning, helt 

automatisk blive opdateret.  

 

EKSEMPLER: 

Genbrug 

Med de nye tømmedage bliver dine genbrugsbeholdere tømt på skift hver 14. dag. Det kunne betyde, at du 

f.eks. fik tømt genbrug torsdag i ulige uger, så din beholder til Papir & Pap/Glas blev tømt torsdag den 7. 

januar (uge 1) og din beholder til Plast + Mad- & drikkekartoner/Metal torsdag den 21. januar (uge 3).  

I uge 5 (torsdag den 4. februar) vil du igen få tømt din beholder til Papir & Pap/Glas osv.   

Mad- og restaffald 

For mad- og restaffald betyder den ekstra ulige uge, at tømmedage på lige og ulige uger bytter plads. Det 

betyder, at hvis du f.eks. i 2020 fik tømt mad- og restaffald mandag i ulige uger, vil du i 2021 få tømt 

mandag i lige uger. I praksis vil du ikke bemærke forskellen, fordi du vil få tømt sidste gang i 2020 mandag 

den 28. december (uge 53) – og igen 14. dage senere mandag den 11. januar (uge 2).  

Du vil kunne se dine nye tømmedage på www.sonfor.dk/tomning fra søndag den 3. januar, kl. 12.00. 

 


