
Output fra DAKOFAs konference den 20. januar 2015  

”Workshoppen om indsamling og sortering fra etageboliger” 

 

Deltagerne var inddelt i 15 grupper af 8 deltagere i hver. Følgende liste er en bruttoliste over de gode 

erfaringer fra etageejendomme samt bud på hvad vi mangler for at øge sorteringen fra etageejendomme. 

Etageejendomme var valgt som emne til workshop fordi der er særlige problemstillinger for disse boliger. 

Samtidigt har DAKOFA allerede har nedsat Erfa-gruppe om indsamling fra sommerhuse, der netop vil samle 

gode erfaringer, så der var ikke behov for en workshop om dette på konferencen.  

 

1. De gode erfaringer fra etageejendomme: 

 Ordningerne skal være nemme og indbydende  

 Viceværterne skal inddrages. De kan bruges som ambassadører, da det letter processen 

 Holde viceværtstræf 

 Farvede poser til skakt-ejendomme kan mulige optisk sortering? 

 Signalfarvede beholdere eller låg. 

 Fokus på implementering, drift og opfølgning er vigtig. 

 Trinvis implementering er godt 

 Affaldsevents over for børn og unge  

 Borgene vil gerne  

 Der er stor signalværdi ved at reducere antallet af restaffaldsbeholdere 

 Biografreklamer i samarbejde med producenter af potentielt affald 

 Det er vigtigt at gøre sig klart, at der er forskel på boligforeninger (ejer, lejet, almen). Der er 

stor forskel på beboersammensætning, engagement. Der skal tænkes i målrettet 

kommunikation. 

 Man kan ikke bare kopiere løsninger fra villaer til etage-ejendomme. 

 Brug uadresseret hustandsomdelt blad som informationskanal 

 Intelligente beholdere som kan fortælle hvad man må lægge i beholderen og kontrollere 

om der er fejlsorteringer. Derudover burde beholderen kunne kommunikere om hvornår 

den skal tømmes.  

 Lad en udvalgt etageejendom være det gode eksempel 

 Vi må lave individuelle løsninger for de forskellige etageejendomme. 

 Man skal kende sine etageejendomme (rykke tættere på ejendommene) 

 Vigtigt med personlig kontakt 

 Deltage på generalforsamlinger for at fortælle om fordele og udfordringer 

 Boligselskaber er mere åbne og villige til at finde løsninger – feedback til boligselskaberne 

virker! 

 Mærkning inden i containerne er det borgerne bruger viser undersøgelser fra Varde. 

 Deltage på generalforsamlinger o.lign. 

 Det er ofte en lang proces at indføre nye ordninger, især hos de store almennyttige 

boligforeninger 

 



2. Hvad mangler vi? 

 Ressourceteamet skal udbrede de mest optimale løsninger fordelt på boligtyper og 

områdetyper (by, land, socialt belastede områder og lignende) 

 Vi mangler koordinering og videndeling 

 ABC-modeller for implementering i etage- og rækkehuse. 

 ABC-modeller for kommunikation, dialog involvering i etageboliger mv. 

 Specifik affaldsanalyser på nedgravede beholdere  

 Dialog (besøg) 

 Målrettet kommunikation til etageejendomme 

 Værktøjer til at øge ansvarlighed i etage 

 Vi mangler viden om den organisatoriske del 

 Viden om den optimale afstand fra bolig til affalds-ø, og om hvilke fraktioner der skal være 

tæt på. Fx har man i Oslo en max på 300 meter til plast og metal. 

 Større politisk mod til at kunne indføre bøder. 

 Vi har brug for nye indendørs sorteringsmuligheder 

 Vi skal dele de gode historier. 

 Vi skal have de gode fortællinger frem om genanvendelse – fx bioaffald, hvor der er 

uklarhed om ” endestationen”. 

 En national vejledning om mærkning 

 Boligforeninger kan ikke ringe til kommunerne pga. digitalisering (dermed hober 

problemerne sig op, grundet manglende kommunikation og overfyldte affaldsbeholdere. 

 Vi mangler viden om erfaringer med nedgravede løsninger  

 Vi mangler erfaringer med fællesløsninger for mindre/privatejede etageejendomme (5-20 

lejligheder), hvor der netop ikke er en vicevært.  

 

 


