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FORORD
 

Aase Nyegaard 
Formand for Teknik- og miljøudvalget 

Vores affald bidrager til en grøn og an
svarlig udvikling. 

Ambitionen med Affaldsplan 2019-2030 
er at gøre det så nemt som muligt for 
borgerne at håndtere deres affald. Det 
skal være ligetil at holde de forskellige 
affaldstyper fra hinanden. Mere affald 
skal hentes direkte ved hoveddøren. Og 
i fremtiden skal der være flere døgnåbne 
genbrugspladser, så borgerne kan komme 
af med deres affald, når det passer dem. 

Vores affaldshåndtering er en stor bidrags-
yder til kommunens CO2-regnskab. Derfor 
skal vores renovationskørsel fremadrettet 
være bæredygtig. Sønderborg Kommune 
og Sønderborg Forsyning går derfor forrest 
og investerer i renovationsbiler, der kører 
på bio- og naturgas. 

God fornøjelse med læsningen. 

ET STORT SKRIDT 
Samlet set udstikker affaldsplanen de vil tage i de kommende år. Det er initiati
overordnede målsætninger og konkrete ver, der betyder, at vi tager et stort skridt 
initiativer for affaldshåndteringen i Søn- i den rigtige retning – ikke bare i udvik
derborg Kommune i 2019-2030. lingen, men også i høj grad i fremtidssik

ringen af de affaldsordninger vi har i dag. 
Samtidig bidrager den aktivt til at reali
sere ambitionen om, at Sønderborg som Affaldsplanen sætter fokus på en øget 
den første kommune i Danmark bliver udnyttelse af ressourcerne i affaldet og 
CO2-neutral i 2029. på, at det skal være nemmere for den en

kelte at sortere korrekt. 
I denne folder beskriver vi, hvilke initiati
ver vi som del af Affaldsplan 2019-2030 

DE VIGTIGSTE INITIATIVER 

• INDSAMLING AF MADAFFALD SAMMEN MED RESTAFFALD 

• FRA EN TIL TO GENBRUGSBEHOLDERE 

• MILJØKASSE TIL INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD 

• FLERE DØGNÅBNE GENBRUGSPLADSER 

• FORSØG MED LILLE DØGNÅBEN GENBRUGSPLADS 
Initiativerne er kort beskrevet i denne folder. 
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MERE SORTERING 
MERE ENKEL SORTERING – MEGET BEDRE SORTERING 

I dag sorterer de fleste af os vores affald 
i to beholdere; én beholder til restaffald 
og én todelt beholder til genbrugsmate
rialer. Med Affaldsplan 2019-2030 læg
ger vi op til, at hver husstand får flere 
beholdere, så vi kan sortere endnu mere, 
mindske mængden af restaffald og sam
tidig gøre sorteringen mere enkel. 

De tiltag, der er beskrevet i Affaldsplan 
2019-2030, er ikke bare taget ud af den 
blå luft. Alle tiltag er baseret på konkrete 
forsøg og mange års erfaringer med af
faldsindsamling i Sønderborg Kommune. 

Vi ved, at vi i Sønderborg Kommune ind
samler flest genbrugsmaterialer, når vi 
henter affaldet direkte ved husstandene 

SORTERING I DAG: 
• Restaffald 
• Metal/glas/hård plast 
• Pap/papir/blød plast 

– i stedet for at lade det være op til hver 
enkel at køre på genbrugspladserne. 

Vi ved også, at det er lettere at forstå reg
lerne for sorteringen, hvis beholderen har 
separate rum til de enkelte materialer. 

Fremover vil vi derfor have flere behol
dere ved hver husstand. En almindelig 
husstand, der i dag har to beholdere, vil 
i stedet få tre beholdere samt en miljø
kasse til farligt affald. 

Samtidig vil vi sortere affaldet i seks for
skellige kategorier i stedet for tre – og 
hver kategori vil få sit ’eget’ rum i be
holderne. 
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NY ORDNING 

I DAG 

SORTERING FREMOVER:
 
• Madaffald • Metal 
• Restaffald • Papir/pap 
• Glas • Plast 
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TAK FOR MAD
 
– INDSAMLING AF MADAFFALD 

Fremover vil vi i Sønderborg Kommune 
skulle sortere vores madaffald fra rest-
affaldet. Sorteringen er et krav fra EU 
– men det er også en rigtig god måde, 
hvorpå vi bedre kan udnytte vores fælles 
ressourcer. Madaffald indeholder nemlig 
masser af grøn energi, vi kan få glæde af 
f.eks. ved bioforgasning. 

Vi vil udskifte den nuværende beholder 
til restaffald med en todelt beholder 
med plads til restaffald i den ene side og 
madaffald i den anden side. Beholderen 
bliver tømt hver anden uge – undtagen i 
sommerperioden, hvor det er muligt at få 
beholderen tømt hver uge. 

FORSØG MED INDSAMLING AF MADAFFALD 
I foråret 2018 udførte vi et forsøg med indsamling af madaffald i Augusten
borg og Broager. Forsøgsdeltagerne fik udleveret en ekstra beholder til ind
samling af madaffald samt en lille køkkenbeholder, så de nemt kunne samle 
madaffaldet i køkkenet. 

Forsøget var en stor succes, og resultaterne viste, at vi kunne indsamle rigtig 
meget madaffald af høj kvalitet. En spørgeskemaundersøgelse blandt del
tagerne viste, at langt de fleste syntes, det var nemt at sortere madaffald fra 
restaffaldet, og at ordningen var en god idé. Et stort flertal mente også, at 
ordningen burde bredes ud til alle borgerne i Sønderborg Kommune. 

I DAG 

EN BEHOLDER (190 LITER) EN TODELT BEHOLDER (240 LITER) 

NY ORDNING 
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PLASTPOSER VAR BEDST 
I madaffaldsforsøget afprøvede deltagerne både papir- og plastposer til ind
samling af madaffaldet, og der var et klart flertal for plastposerne. Derfor har 
vi valgt en indsamlingsordning med ganske almindelige plastposer. 

Men hvordan kan det nu være godt for miljøet? Forklaringen er ganske enkel: 
Både madaffald og plastposer bliver kørt til et anlæg, hvor plastposerne bli
ver siet fra. Herefter kan madaffald og plast genbruges hver for sig. 

Læs mere på sonfor.dk/madaffald 
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FRA EN TIL TO BEHOLDERE
 
– MERE ENKEL SORTERING MED FLERE GENBRUGSBEHOLDERE 

I dag har de fleste af os én todelt gen- Affaldsplan 2019-2030 foreslår, at vi får 
brugsbeholder, hvor vi først sorterer de to stk. todelte genbrugsbeholdere med 
forskellige genbrugsmaterialer i behol- særskilte rum til hvert genbrugsmate
derens to rum, hvorefter indholdet bliver riale: Et rum til glas, et rum til metal, et 
kørt til yderligere sortering på et specielt rum til papir/pap og et rum til både hård 
sorteringsanlæg. Det er en dyr løsning. og blød plastik. 

Nu ændrer vi ordningen, så den bliver Når sorteringen foregår hjemme hos os 
mere enkel – og samtidig sikrer vi en mere og ikke på et anlæg, bliver det nemmere 
effektiv sortering i mange år fremover. at afsætte genbrugsmaterialerne. Også i 

fremtiden. 

TO TODELTE BEHOLDERE 
(240 LITER) 

EN TODELT BEHOLDER 
(240 LITER) 

I DAG NY ORDNING 
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SKAL DEN SKRUBBES? 
Mange har sikkert oplevet at være i tvivl om, hvor rene genbrugsmaterialerne 
egentligt skulle være, inden de bliver lagt i genbrugsbeholderen. 

Svaret har været, at de skulle være helt rene og helt uden f.eks. madrester. Det 
ændrer vi nu. Med det nye beholdersystem vil vi blot kort skulle skylle f.eks. 
bærgeret med cremefraiche eller ketchupflasken. 

SKAL DE SKILLES? 
Når hver type genbrugsmateriale har sit eget rum i beholderen, bliver det 
meget nemmere at forstå, at nogle ting skal skilles, inden de kommer i gen
brugsbeholderen - f.eks. at den bløde plast først skal fjernes fra paprammen. 
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FARLIGT AFFALD UD 

AF RESTAFFALDET
 
I dag kan vi aflevere farligt affald som Fremover vil alle husstande i Sønderborg 
maling og kemikalier på genbrugsplad- Kommune få udleveret en særlig miljø
serne - og vi kan aflevere brugte spare- kasse til farligt affald. 
pærer, småt elektronik og batterier i en 
klar plastpose på låget af vores restaf- I miljøkassen kan vi samle og opbevare 
faldsbeholder. det farlige affald - og når kassen er fyldt, 

skal den bare sættes ud til beholderne 
Desværre viser vores undersøgelser, den dag, de bliver tømt. Så bytter skral-
at restaffaldet stadig indeholder store demanden den fyldte miljøkasse med en 
mængder farligt affald, f.eks. spraydåser. tom kasse. 

FORSØG MED MILJØKASSEN 
Beboere i lejligheder har allerede i et par år haft miljøkassen – og ordningen 
har været en stor succes. Derfor udførte vi i efteråret 2017 et forsøg med 
miljøkassen i parcelhuse, hvor tre områder i Augustenborg, 
Dybbøl og Rinkenæs testede hver deres indsamlingsordning. 

Mere end 85% af deltagerne foretrak en løsning, hvor de 
fyldte miljøkasser blev indsamlet sammen med det øvrige 
affald – og derfor er det nu denne ordning, vi indfører.  

UD OG KØRE – BÆREDYGTIGT
 
Transport og brug af drivmidler som ben- Det betyder, at vi vil udfase brugen af 
zin og diesel belaster miljøet. Hvis vi skal dieselbiler – og i stedet bruge biler, der 
nå vores målsætninger om at være en kører på gas, el eller brint. 
CO2-neutral kommune, er der brug for at 
tænke mere miljøvenlige brændsler ind i SMÅ VEJE – MINDRE BILER 
vores indsamlingsordninger. Alle de små veje i kystområder og som

merhusområder, vil i fremtiden få ind-
Derfor skal alle de køretøjer, vi bruger til samlet affald med en lille indsamlingsbil. 
affaldsindsamling på sigt køre på miljø- På den måde sparer vi ikke bare miljøet 
venlige brændsler. for udledningen fra de store skraldebiler. 

Vi sikrer også, at de små veje ikke bliver 
belastet med tung kørsel. 

BILLEDE 
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TAG PÅ GENBRUGSPLADSEN
 
– DØGNET RUNDT 

Vi har i dag otte genbrugspladser i Søn
derborg Kommune, og det bliver vi ved 
med at have. 

I 2018 blev Glansager Genbrugsplads 
som forsøg døgnåbent – og med 3.500 
brugere og 12.500 besøg på 9 måneder, 
kan vi roligt konstatere, at Adgang365 er 

en stor succes. Tallene viser, at langt de 
fleste besøg – mere end en tredjedel – 
sker søndag eftermiddag og aften. 

Derfor udbreder vi nu forsøget til alle vo
res genbrugspladser - for det er ganske 
enkelt god service, at vi kan komme på 
genbrugspladsen, når vi har brug for det. 

Snart bliver endnu flere genbrugspladser døgnåbne. 

NYT FORSØG: 

SUNDEVED FÅR NY DØGNÅBEN GENBRUGSPLADS
 
Snart får Sundeved en helt ny genbrugsplads. Planen er at opføre en min
dre, ubemandet genbrugsplads, der vil være åben døgnet rundt for afleve
ring af udvalgte affaldstyper som f.eks. haveaffald. 

Mere problematiske affaldstyper som tegl, beton, imprægneret træ, og de
poniaffald vil man kunne aflevere på de store, døgnåbne genbrugspladser, 
hvor vi har medarbejdere og faciliteter til at håndtere materialerne uden 
fare for miljøet. 

Resultaterne fra forsøget vil naturligvis blive grundigt evalueret – både i 
forhold til drift og brugertilfredshed. 
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FRIT VALG 
– AFHENTNING I SKEL ELLER VED BOLIGEN? 

GENBRUGSCENTER
 

Der er i dag stor forskel på, om borgerne 
selv stiller beholderne frem til tømning, 
har beholderen stående i skel eller får 
den afhentet et andet sted ved boligen. 
Alle betaler i dag samme pris. 

Vi synes, at prisen skal afspejle den ser
vice, som man modtager. 

Fremover vil det derfor blive muligt frit 
at vælge hvilken løsning, man foretræk
ker. Vælger man eksempelvis afhentning 
i skel – ja, så vil man fremover kunne 
spare penge. 

Afhentning ved boligen vil koste det 
samme, som man betaler i dag. 

– RECYCLING OG UPCYCLING 

Det er ikke kun i indsamlingen af gen
brugsmaterialer, vi kan gøre en forskel. 
Det er også vigtigt, at vi indsamler mest 
muligt til direkte genbrug – f.eks. tøj, bø
ger, møbler, byggematerialer og andet, vi 
kan give nyt liv i vores genbrugsbutikker 
og et genbrugsbyggemarked. 

Med Affaldsplan 2019-2030 lægger vi 
op til at samle alle disse aktiviteter under 

ét tag i et genbrugscentrer med særligt 
fokus på socioøkonomiske aktiviteter. 

Planen er at lade et kommende gen
brugscenter danne rammerne for arbej
dende værksteder, upcycling, reparation 
af møbler, forberedelse af tøj til salg og 
andre aktiviteter – så endnu mere ’affald’ 
kan bruges igen og igen. 

Kør beholderen ud til skel og spar penge. 
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Giv os en god idé 
Hvis du gerne vil læse forslaget til Affaldsplan 
2019-2030 i sin fulde længde, kan du finde 
den på www.affaldsplan.sonderborg.dk. 

Forslaget til Affaldsplan 2019-2030 er i høring 
indtil den 22. august 2018. 

Hvis du har forslag og idéer, er du meget 
velkommen til at kontakte os på: 

ERHVERV-AFFALD@SONDERBORG.DK 

eller: 

SØNDERBORG KOMMUNE 
Rådhustorvet 10 
6400 Sønderborg 
Telefon 88 72 40 83 
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