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Baggrund 

I de syv kommuner i Trekantområder er der genbrugspladser til 
rådighed for den enkelte kommunes borgere. I princippet er 
pladserne brugerfinansierede, og det er altså kun personer med 
bopæl i kommunen samt sommerhusejere, der må anvende 
kommunernes genbrugspladser. Det foreslås med denne sag, at 
der i 2023 gennemføres et forsøg, hvor alle 
beboere/sommerhusejere i Trekantkommunerne frit kan anvende 
alle genbrugspladser i alle 7 kommuner inden for almindelig 
(bemandet) åbningstid. 
 
Forsøget vil have en række positive effekter for brugerne, som 
får mulighed for at anvende nærmeste genbrugsplads, også 
henover kommunegrænsen. Endvidere kan det være et tilbud til 
pendlere, der kan benytte en genbrugsplads på vej hjem fra 
arbejde i nabokommunen. 
 
De friere rammer for anvendelse af genbrugspladser kan betyde, 
at der vil være mindre kørsel (da borgerne oftest vil vælge 
nærmeste genbrugsplads), med gevinster for trængsel og klima 
til følge. 
 
Umiddelbart må det forventes, at brug på tværs af 
kommunegrænser udligner sig, og at der derfor ikke i kommunerne 
sker væsentlige forskydninger i affaldsmængder. Dette følges i 
forsøget. 

Genbrugspladser i de syv kommuner 

Kommunerne driver forskellige pladser med forskellige 
åbningstider og koncepter. Neden for en opsummering af 
genbrugspladserne i de 7 kommuner.  
 
Billund Kommune – 2 bemandede pladser. Åbent hverdage 07-17, 
lørdage og søndage 10-16 (dog søndagslukket i vinteren). 3 
mindre pladser drevet af frivillige indgår ikke i forsøget. 
 
Fredericia Kommune – 2 genbrugspladser, der er døgnåbne. 
Pladserne er bemandede 07-15 på hverdage. 
 
Haderslev Kommune – 2 bemandede pladser åbent alle dage 10-18. 
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Kolding Kommune – 5 bemandede genbrugspladser åbent 09-17 alle 
dage for største pladser, kortere åbningstider for mindre 
pladser. Døgnåbent som registreret bruger. 
 
Middelfart Kommune – 4 genbrugspladser med varierende 
åbningstider, størst åbningstid er 10-18 på hverdage og 10-16 
i weekender. 
 
Vejen Kommune – 3 genbrugspladser åbent 07-18 på hverdage, 10-
18 i weekender.  
Vejle Kommune – 4 genbrugspladser, største plads åben 07-18 på 
hverdage, 9-18 i weekender, øvrige pladser 10-18 alle dage. 

Rammer for forsøget 

Med forsøget forpligter kommunerne sig til at efterleve 
følgende fælles spilleregler: 
 

 Forsøget strækker sig fra 1.1. 2023 til 31.12. 2023 
 Forsøget gælder kun private brugere 
 Borgerne har adgang til alle kommunaledrevne pladser i 

alle trekantkommuner, uanset deres bopælskommune 
 Adgang sker i almindelig (bemandet) åbningstid, således 

at kommuner med døgnåbne pladser ikke belastes mere end 
andre 

 Kommunerne forpligter sig til ikke at reducere deres 
egne åbningstider i forsøgsperioden, således at brugere 
overvæltes til nabokommuner 

 Den enkelte kommunes regulativer og andre regler for 
affaldssortering gælder – også for gæster fra 
nabokommuner 

 Frivilligt drevne pladser er ikke medtaget i ordningen.  
 Kommunerne måler antallet af brugere og affaldsmængder 

i 2022, og bruger dette som en baselinemåling for 
ændrede mønstre i 2023. 

 Der foretages stikprøve af, hvor folk kommer fra i 
sommeren 2023 

 Der laves en brugerundersøgelse i slutningen af 
forsøgsperioden for at måle anvendelse af tilbud og 
tilfredshed. 

 De kommunale genbrugsstationer spørges ift om forsøget 
giver problemer med sorteringsniveau 

 Der laves en fælles evaluering af forsøget inden 
udgangen af 2023, således at en evt permanentgørelse 
kan besluttes omkring årsskiftet 2023/24. 
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Økonomi 

Forsøget gennemføres ud fra en forudsætning om, at borgernes 
brug af pladser over kommunegrænser vil udligne hinanden, og 
at der derfor ikke vil skulle flyttes økonomi mellem 
affaldsselskaber som del af forsøget. 

Politisk proces 

De syv trekantkommuner sikrer hver især, at der sker politisk 
behandling i relevant fagudvalg. 
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