
Kommunens affaldsordning ved blandet bolig og erhverv 

Dit landbrug er som virksomhed forpligtet til at sortere affald, så det meste bliver afleveret til genanvendelse. 

Ordning for blandet bolig og erhverv 

Du kan benytte den kommunale ordning til genanvendeligt affald på de ejendomme, hvor der er en bolig sammen med dit landbrug. Du 

får to beholdere, som skal bruges til det private genbrugsaffald sammen med landbrugets genbrugsaffald. Du kan vælge mellem todelte 

beholdere på 240 og 370 liter.  

Behov for flere beholdere 

Hvis to beholdere ikke er nok til dit genbrugsaffald, kan du supplere med flere beholdere. 

• Pap og papir 240/370 liter enkelt og dobbelt 

• Glas 240/370 liter enkelt og dobbelt 

• Plast og drikkevarekartoner 240/370 liter enkelt og dobbelt 

• Metal 240/370 liter enkelt og dobbelt 

• Pap og papir 660 liter enkelt 

• Plast og drikkevarekartoner 660 liter enkelt 

 

 

Vælger du denne løsning betaler du ét genbrugsgebyr for din husstand og et genbrugsgebyr for dit landbrug for hvert sæt á 2 beholdere 

du har brug for. 

Genbrugsgebyret for blandet bolig og erhverv og som du betaler for dine nuværende beholdere, er ca. 720 kr. excl. Moms. 

Levering af ekstra beholdere koster ca. 180 kr. excl. moms pr. ekspedition. Gebyret dækker transportudgifter.  

Udskiftning af beholdere, koster ca. 260 kr. excl. moms pr ekspedition. Gebyret dækker transportudgifter, vask m.m.  

Mindre småt brændbart 

Hvis du har en privat aftale med et firma (ex. Marius Pedersen, Meldgård eller lign.), der afhenter brændbart affald, kan du, når du 

sorterer dit affald til genanvendelse, derfor nøjes med at få den eksisterende beholder til brændbart tømt sjældnere. 

Dette vil være en billigere løsning for dig. 

Bestil ny beholder 

Du kan bestille beholdere på https://sonfor.dk/ny-beholder/. Du kan også sende en mail til info@sonfor.dk eller kontakte dem på 88 43 

53 00. 

Farligt affald 

Du kan tilmelde dig ordningen, hvor du får afhentet dit farlige affald såsom spildolie mv. af Sønderborg forsyning. Du skal tilmelde din 

virksomhed på følgende link: https://sonfor.dk/serviceordning/ 

Du kan vælge mellem stor eller lille ordning. 
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