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01 / INDLEDNING
Miljø – og Fødevareministeriet og KL indgik i 2014 et samarbejde for at fremme kommunernes fokus på opfyldelsen af Ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningernes affald i 2022, indenfor de syv fokusfraktioner;
bioaffald, metal, glas, plast, papir, pap og træ. Samarbejdet har
blandt andet udmøntet sig i en række projekter om tværgående
emner, som KL har drevet. Derudover har Miljøstyrelsen etableret kommunepuljen, som har været en ny innovationsplatform,
der har været med til at skabe stort engagement, samt ny viden
og vidensdeling på tværs af kommuner og forsyningsselskaber.
Dette har været et stort skridt i arbejdet med at nå målsætningen i Ressourcestrategien, og i fællesskab skabe grundlaget for
at ressourcerne fremover finder tilbage i cirklen til gavn for
både samfundet og miljøet.
Dette er derfor en guide til den viden, som er blevet skabt
under arbejdet med Ressourcestrategien. Vidensguiden er et
forsøg på at opsamle de vigtigste budskaber fra de mange projekter, så resultaterne nemt og samlet kan sættes i spil frem
mod 2022 og årene derefter. Samtidig kan denne guide forhåbentlig også gøre os klogere på, hvor vi stadig har behov for at
undersøge og udvikle mere, samt hvilke værktøjer vi kan anvende lokalt for at øge genanvendelsen og tage de næste skridt
fremad.
Når vi kigger frem mod den næste periode for kommunale
planer for håndtering af affald fortsætter den cirkulære grønne
omstilling. Dette kan også ses i de forventeligt højere genanvendelsesmål for 2025 og 2030 i et nyt affaldsrammedirektiv, som

1) Sustainable Development Goals (SDG)

følge af EU’s cirkulær økonomi pakke. Disse mål skal samtidig
ses i sammenhæng med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som Regeringen og KL vil samarbejde om at opfylde, og
hvor særligt affald er et vigtigt indsatsområde.
Et centralt fokus, som udspringer af de mange projekter, er
behovet for at videreudvikle, anvende og fastholde en stærk
kommunikationsindsats over for borgerne. Det både i forhold
til den helt simple kommunikation ifm. ordninger og den
mere dialogsøgende vejledning og borgerinddragelsesprocesser når nye løsninger skal implementeres ude ved den enkelte
husstand. I fællesskab skal vi derfor arbejde for at fremme den
spirende ressourcebevidsthed i befolkningen; om både at skabe
mindre affald og om mere genbrug og genanvendelse. Dette kan
samtidig understøttes af en mere ensartet kommunikation til
borgere og virksomheder, fx gennem brug af det fælles piktogramsystem.
Der ses desuden et stort potentiale i at gribe de smarte teknologiske redskaber, så vi kan skabe og udnytte datadrevne værktøjer i langt højere grad. Det gælder i forhold til den daglige
planlægning og effektive drift af ordninger, men samtidig for
at opnå gevinster ved større lokalgeografisk indsigt i borgernes
sortering, kvaliteten af materialerne og mulighed for at skræddersy kommunikation og løsninger til den enkelte husstand
eller etageejendom. Et potentiale der bl.a. er undersøgt og behandlet i projektet ‘Det smarte affaldssystem’.
Der er samtidig behov for et grundlæggende fokus på affaldshåndteringsopgaven i bredden, som en del af værdikæden
mellem affaldsproducent (borgerer, virksomheder) over til behandler- og afsætningsledet; ved at få større indsigt i borgernes
sortering, at arbejde med kvaliteten af de indsamlede materia-
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ler, og ved tættere samarbejde/partnerskaber med renovatører,
modtageanlæg, behandlere og produktionsvirksomheder (som
kan aftage og anvende ressourcerne).
Koblingen til cirkulær økonomi går samtidig på tværs af kommunens opgaver som myndighed, servicevirksomhed og lokalstrategisk driver i omstillingen. Mange steder ses der allerede
nu på mulighederne i at koble omstillingen på affaldsområdet
til et større fokus på cirkulære; indkøb, erhvervsudvikling, byudvikling, byggeri og anlægsopgaver - en række perspektiver
som bl.a. er blevet samlet med projektet ‘Den cirkulære kommune’.
1.1 Baggrund
Denne vidensguide er blevet til, som led i samarbejdsaftalen
mellem Miljø- og fødevareministeriet og KL om kommunernes
opfyldelse af Ressourcestrategien “Danmark uden affald - del 1”
fra 2013. Guiden er udformet på baggrund af de 80 projekter
hos kommuner og affaldsselskaber, som har fået støtte fra “Miljøstyrelsens pulje til implementering af Ressourcestrategien”
(kommunepuljen), og udvalgte projekter som KL og Miljøstyrelsen har gennemført i perioden 2014-2017. I guiden samles
en række budskaber som overvejelser og anbefalinger til kommunernes arbejde med ressource- og affaldshåndtering fremover.
Samtidig gives der en grundig introduktion til resultater og
output i de mange gennemførte projekter, så der dannes et fyldestgørende overblik over den viden, der er blevet skabt i kommunerne under Ressourcestrategien.
Fremgangsprocessen har først og fremmest bestået af en gennemgang af samlet ca. 100 projekter, som er blevet screenet for
læringer vi kan tage med os videre. Hertil er der dannet resuméer af de fleste af projekterne, som er blevet sendt til kvalitetssikring2 hos de respektive projektejerer. Der har samtidig været
nedsat en følgegruppe, som bl.a. har været inddraget i forhold
til tilrettelæggelse af struktur og indholdet af vidensguiden. Følgegruppen bestod af:
•
•
•
•
•
•

Nana Winkler, Dansk Affaldsforening
Susanne Lindeneg, Københavns Kommune
Anna-Marie Christoffersen, Kalundborg Kommune
Marianne Ladekarl Thygesen, Miljøstyrelsen
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Hanne Johnsen, Affaldskontoret

Sammen med følgegruppen har følgende fagpersoner været
inddraget i kvalitetssikringen af de sammenfattende overvejelser og anbefalinger:
•
•
•

Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune
Ellen Andersen, Silkeborg Forsyning
Anette Sejersen, Roskilde Kommune

2) En overvejende del af projektejerne er vendt tilbage til KL ifm. screeningsprocessen, dog
ikke alle

•
•
•
•

Henrik Wejdling, Affaldplus
Ida Leisner, ARC
Louise Kreilgaard, COWI
Bo Hvidkær, Kerteminde Forsyning

Vidensguiden er skrevet og udformet af:
•
•

Mathias Vang Vestergaard (Projektleder), KL - Teknik og
Miljø
Mia Vest Schelbli (Studiepraktikant), KL - Teknik og Miljø

1.2 Vidensguidens 10 hovedbudskaber til nye affaldsplaner
Med afsæt i projekter mellem 2014-2017 har KL dannet en
række budskaber til inspiration for arbejdet med de kommende ressource- og affaldsplaner for 2019-2024. Disse brede budskaber kan således tænkes ind i indsatsområderne for næste
generation af ressource- og affaldsplaner.
1. Anerkend og opprioriter kommunikationsindsatsen til at
blive et centralt ben i driften af affaldsordninger. Kommunikation er og bliver essentielt i ressource- og affaldshåndteringen fremover - uanset om det handler om det grafiske,
adfærdsrettede, online-baserede, dialogmæssige eller om
borgerinddragelsesprocesser. Der er nu opbygget en stor og
bred erfaringsbase fra en lang række projekter, som viser,
hvor vigtigt et element det er for at få ordningerne til at
lykkes og skabe en øget ressourcebevidsthed- og adfærd hos
befolkningen.
2. Skab stærkere samarbejde på tværs af kommuner og affaldsselskaber. Herunder projektsamarbejder som samler organisationer på tværs af materialestrømme, indsamlingsmetoder, ordninger, behandling, afsætning og kommunikation.
3. Invester i at skabe et bedre affaldsdatagrundlag via smarte
løsninger, så der opnås viden helt ned på husstandsniveau,
og så der kan skabes nogle digitale redskaber til bedre at
kunne planlægge ordninger, måle kvalitet i genanvendelsen,
effektivisere indsamlingen, få geografisk overblik og indblik, samt skræddersy kommunikation til borgerne.
4. Få institutioner og forvaltninger med i sorteringen. Når
kommunen går forrest, skabes der en generel ressourcebevidsthed blandt medarbejdere og borgere, børn som voksne, der smitter af på omgivelserne. Dette giver fx også et
afsæt for medarbejdere, der sidder med indkøb og udbud.
5. Der forventes nok forbehandlingskapacitet til bioaffaldet
fremover i hele landet og der findes i dag positive indsamlingserfaringer fra en større del af kommunerne. Samtidig
er der åbnet op for større afsætning til specielt biogasfællesanlæg, da mejeriforeningens branchepolitik er blevet ændret, så der nu tillades gødningsprodukter baseret på husholdningernes kildesorterede bioaffald – det gælder også
det økologiske landbrug, som har stort brug for nye gødningsprodukter.
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6. Erfaringerne peger på, at fællesløsninger kan udnyttes i
langt højere grad. Undersøg hvor/hvordan fællesløsninger
(miljøstationer, genbrugsøer, minigenbrugspladser mv.)
kan gøre sig gældende for både haveboliger, etageboliger og
sommerhuse. Samarbejd samtidig med borgerne for at gøre
løsningerne så nære som mulig. Fx er det vigtigt at indretning af ordninger, kommunikation og indsamlingsmetoder fremadrettet skræddersys mere til det enkelte etagebyggeri eller boligområde.
7. Opprioriter og opdyrk lokale/regionale/nationale genbrug,
genfremstilling og genanvendelsespotentialer med entreprenører og produktionsvirksomheder, hvor dele af materialestrømmene i langt højere grad genbruges/genanvendes
i nye kredsløb som upcycling frem for at afsætte ressourcerne til genanvendelse, hvor de generelt downcycles.
8. Undersøg hvordan affaldshierarkiet kan understøttes gennem mere direkte genbrug, fx via genbrugsbutikker, med
fokus på socialøkonomi, integrationsopgaver og støtte til
den lokale udvikling og organisationer.
9. Se på de mulige potentialer i fraktioner som tekstiler, storskrald og byggeaffaldet, hvor der kan gemme sig store
mængder af ressourcer, som i højere grad kan udsorteres til
upcycling, genbrug eller god genanvendelse.
10. Anerkend renovationsmedarbejderne og renovatøren som
kommunens forlængede arm, hvor et mere tillids- og incitamentsbaseret samarbejde kan opdyrkes til gavn for begge
parter. Se viceværter og pladsmedarbejderne som ejendommens/kommunens ansigt udadtil og anerkend dem i deres
arbejde som genbrugsvejledere, hvilket samtidig gør deres
arbejde mere meningsfuldt. Her kan deres uddannelse, træning og netværk, være med til at skabe nære affaldsløsninger for borgerne og bedre direkte vejledning/dialog om affaldssortering i momentet.
1.3 Læsevejledning
Vidensguiden er bygget op om de centrale resultater, overvejelser og anbefalinger fra kommunepuljeprojekterne og udvalgte
projekter fra KL og Miljøstyrelsen. Den samlede projektoversigt
kan ses i kapitel 8. Hertil er projekterresuméer samlet under
seks hovedtemaer, som er styrende for vidensguidens opbygning. Overvejelser og anbefalinger kan dog i mange tilfælde sagtens anskues i en bredere kontekst fx ift. kommunikation eller
bioaffald. De seks hovedtemaer er:
•
•
•
•
•
•

Undervisning, nudging og grafisk kommunikation
Haveboliger
Genbrugspladser
Etageboliger
Sommerhusområder
Fokus på værdikæden, afsætning og teknologier
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Kapitlerne 2-6 startes med en indledning efterfulgt af en sammenfatning af budskaber i et hovedafsnit kaldet ’Overvejelser
og anbefalinger’. Dette afsnit er baseret på resultaterne i de
projekter, som har arbejdet med et eller flere temaer, der relatere sig til et fokusområde – eksempelvis haveboliger. Budskaberne skal ses som generaliseringer på tværs af projekterne og
er nummereret ud fra projektoversigten med de projekter, de
er baseret på. Herefter følger et afsnit, hvor et bredt udvalg af
projekterne er kort sammenfattet i undertemaer med fokus på
deres resultater og forskellige typer output.
Kapitel 7 er fokuseret omkring temaer, der sammenfatter forskellige projekter, men hvor overvejelser og anbefalinger er angivet sammen med det enkelte projektresumé. Kapitlet er struktureret således, fordi de forskellige projekter ikke kan samles
under et centralt fokusområde, men snarere afdækker forskellige aspekter af værdikædesamarbejde, afsætning af materialer
til genanvendelse og teknologier til indsamling, eftersortering
og behandling. Det anbefales derfor at orientere sig efter afsnittenes overskriftstemaer.
Det er tiltænkt, at alle kapitlerne med respektive fokusområder
kan stå for sig selv, og dermed læses uden at man som læser skal
omkring de andre kapitler. Samtidig skal det understreges, at
alle sammenfatninger af projektresultater m.m., skal ses som
ultrakorte gengivelser, hvor konteksten og de lokalspecifikke
forhold ikke kan være repræsenteret fuldt ud. Derfor linkes der
også gennemgående, samt i projektoversigten, til det enkelte
projekts side på genanvend.mst.dk.
God læselyst.
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02 / UNDERVISNING,
NUDGING OG GRAFISK
KOMMUNIKATION
En målrettet kommunikationsindsats er en gennemgående og
afgørende faktor for at nå målet om øget genanvendelse, og for
at borgerne håndterer deres affald hensigtsmæssigt.
I dette kapitel ses der på nogle af de projekter som har arbejdet
med nudgingprincipper, udformning af kampagner og hjemmesider, samt de grafiske elementer i skilte, farver, fotos og piktogrammer, som er anvendt til at påvirke borgernes sorteringsadfærd. Ligeledes samles der op på de projekter, som har arbejdet
med undervisning af børn og unge i institutioner eller skoler.
I en række projekter er der stræbt efter at etablere kommunikationsindsatser, der er tydelige og lette at forstå for alle borgere
uanset alder og etnicitet. Mennesket er dels modtagelig over for
hvad skilte og piktogrammer kommunikerer, men vi orienterer
os også efter de sociale dogmer og spejler os i andres adfærd.
Det betyder, at vi følger de normer, som gør sig gældende et bestemt sted eller hos bestemte personer, og det er derfor vigtigt,
at kommunikationen omkring sortering og genanvendelse er
skarp, så der ikke opstår tvivl blandt borgerne – uanset om der
tale om brugere, kunder, medarbejdere, børn eller unge.
Når det handler om at påvirke menneskets adfærd, har flere
projekter arbejdet med en række nudgingprincipper, som i
store træk handler om, hvordan mennesket kan hjælpes til at
gøre det rigtige i en given situation. Nudgingprincipperne er relevante i forbindelse med implementeringen af nye affaldsordninger, men det pointeres, at det er vigtigt at designe og tilpasse
nudging for at sikre den ønskede virkning. En udfordring i arbejdet med nudging viser sig eksempelvis ved at borgerne blot
fokuserer på at sortere snarere end at sortere korrekt.

Kommunikationen med børn og unge er et andet omdrejningspunkt som flere projekter har arbejdet med. De gennemførte
kommunikationsindsatser i institutioner og på skoler viser, at
der er et potentiale i at kombinere undervisning og pædagogik
i institutioner og skoler med et miljøteknisk område som affald
og genanvendelse. Institutioner og skoler er en nem indgangsvinkel og platform for kommunens indsats, hvor børn og unge
kan klædes på til at forstå affaldssorteringssystemerne hjemme
såvel som på skolen og i det offentlige rum. Samtidig er det med
til at skabe en generel ressourcebevidsthed og forståelse for miljøaspektet og det personlige ansvar for at bidrage til genbrug og
genanvendelse. Ved at sætte fokus på affald og genanvendelse i
undervisningen ”tvinger” man affaldssortering ud på skoler og
institutioner – ikke kun blandt børn og unge men også blandt
lærere, pædagoger og andre medarbejdere.

2.1 – Overvejelser og anbefalinger

I de følgende afsnit er vigtige overvejelser og anbefalinger sammenfattet på tværs af projekternes resultater.

2.1.1 – Undervisning af børn og unge
• Sørg for, at der i al kommunikation og information er en
visuel genkendelighed: Benyt piktogrammer, farver (for de
forskellige affaldstyper som i det nye fælles piktogramsystem) og billeder (33)
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•

•

•

Inddrag målgruppen (foreningsledere, pædagoger, lærere,
børn osv.) i udviklingen af undervisningsmaterialer/uddannelsesforløb, så det sikres, at det afspejler deres behov
og ønsker. Målgruppen kan fx inddrages i form af workshops, spørgeskemaundersøgelser, interviews osv. Vær opmærksom på, at et samarbejde mellem kommunens projektteam og målgruppen kræver større koordinering og
flere ressourcer (23, 39).
Investér i personalets tilvænning til affaldssortering med
børnene i institutioner og skoler, som skal gøres til en daglig
aktivitet for og med børnene. Børn danner en social norm
og praksis ved fx at hjælpe pædagogerne med at affaldssortere og bære affaldet ud i affaldsbeholderne (87).
Børn og unge er på grund af deres nysgerrighed og gå-påmod særligt modtagelige over for at lære om affaldssortering og genanvendelse. Særligt børn i mellemtrinet 5-6
klasse er gamle nok til at forstå og reflektere over affaldets
komplekse problemstillinger. For at gøre det billedligt
og nært for børnene, kan de fx besøge en genbrugsplads
eller komme i kontakt med en vicevært, således at viceværtens rolle som genbrugsvejleder inddrages i undervisningen. Fx står ”Skolen ta’r Skraldet” for en affaldsindsamling,
som foregår i skolebørnenes lokalområde; børnene lærer
at tage ansvar for at holde miljøet rent, samtidig med at de
lærer om affaldets værdikæde (35, 39).

•

På skolerne skal affaldshåndteringen være en del af undervisningen, og der skal sikres sammenhæng mellem undervisning og den praktiske affaldssortering på skolen og i
hjemmet (23, 35, 68, 87).

•

Tag udgangspunkt i børn og unges affaldspraksisser derhjemme og inddrag dem i undervisningen. Vi spejler os i
den sociale bevidsthed, og det at blive opmærksom på andres affaldspraksisser præger vores egne. Som en del af undervisningen kan børnene fx have til lektie at tage billeder
af hjemmets affaldssorteringsløsninger (23, 35, 68, 87).

•

SkoDaNet er, som blog og fagligt netværk, en platform, der
muliggør samarbejde og erfaringsudveksling mellem pædagogisk forskning, undervisere/formidlere og affaldsmedarbejdere (68).

•

Det skal være tydeligt, hvem der er ansvarlig for affaldshåndteringen på de enkelte skoler og institutioner (33).

•

Etabler elevmiljøgrupper evt. via elevrådet. Eleverne kan
derved fungere som affaldsambassadører eller rådgivere for
affaldssorteringen på skolen (87).

2.1.2 – Grafisk og adfærdsrettet kommunikation
• Overvej at bruge de nye fælles foto- og piktogramsystemer,
for at skiltningen og vejledningen i kommuner og organisationer bliver entydig mht. farver og symboler, uanset om
der er tale om indendørs eller udendørs sorteringssystem i
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husholdninger eller sorteringssystemet på genbrugspladserne (37, 44, 88).
•

Fotos kan ofte bedre end ord forklare, hvordan man sorterer korrekt (37, 44, 73).

•

Det fungerer godt at anvende ”handlingsanvisende
fotos”/”1-2-3 situationsfotos” til at forklare komplekse sorteringsregler: fx at plastaffaldet skal skylles inden det afleveres i den respektive affaldscontainer, eller at pizzabakkerne
ikke må afleveres til pap (37, 44, 58).

•

Der er brug for synlig skiltning/vejledning i ”sorteringsøjeblikket”, dvs. præcis dér hvor borgeren står med sit affald.
Det kan fx være synlig sorteringsvejledning ved affaldsbeholderne eller piktogrammer og/eller fotos påklistret de indendørs såvel som udendørs affaldsbeholdere (22, 37,88).

•

Jo mere nær affaldsløsningen er, jo mere betydning har det
for borgernes affaldssortering. Det skal ikke være besværligt
at komme af med sit udsorterede affald (47).

•

Mennesket tiltrækkes af nemme handlinger; et enkelt
nudge, der gør, at affaldssorteringen virker nemmere, er
fx at gå bort fra at kalde en affaldsordning for ”ny” og i stedet kalde det for ”nemmere affaldssortering” (22).

•

Nudging skal bruges med omtanke: Hvis borgerne får feedback om, at de sorterer bedre end andre borgere - fx naboområdet - får det dem typisk til at sortere mindre. Omvendt virker det positivt på sorteringen, hvis man får at
vide, at man sorterer dårligere end andre. Det er derfor vigtigt at tilpasse nudges til målgruppen (29, 84).

•

Borgerne bruger sorteringsguides forskelligt: Det er vigtigt
at sorteringsguides er tilgængelige via forskellige medier, så
borgeren selv kan vælge den rette, fx anvisning på affaldsbeholderen eller som et fysisk eller digitalt opslagsværk (58).

•

Mange borgere tror, at de sorterer korrekt, selvom de faktisk
gør det forkert. Denne gruppe opsøger derfor ikke information selv og skal aktivt tilbydes det: fx personlig vejledning
på genbrugspladsen, opsat sorteringsvejledning på/ved affaldsbeholderen, der påvirker borgeren i “sorteringsøjeblikket” eller personlig udlevering af sorteringsvejledning til
husstanden (44).

•

Borgerne ønsker mere information om gevinsten ved affaldssortering; gerne information der bekræfter, at det sorterede affald ikke bliver blandet sammen i sidste ende (47).

•

Generelt er der fortsat behov for, at øge borgernes bevidsthed om affaldssortering - det er ikke nok kun at gå ned med
flasker og papir. Den sociale norm skal styrkes, så borgerne
ved, at affaldssortering gælder alt affald.
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2.2 – Projekter

I følgende projektoversigt ses de projekter, som er sammenfattet eller henvist til i dette kapitel.

88. Fælles piktogramsystem:
a. Forberedelse af fælles farve- og piktogramsystem
b. Ensartet mærkning af affaldsbeholdere
c. Piktogrammer til genbrugspladser
92. ”Mind the trash” - undervisningsmateriale til skoleelever

08. Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer
100% rent kildesorteret bioaffald
22. Nudging - fra køkken til spand i Lyngby-Taarbæk
Kommune
23. Affaldsundervisningskoncept for ungdomsuddannelserne
29. Nudging & affaldssortering - hvordan får vi borgerne
til at agere hensigtsmæssigt
33. Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald
35. Børneaffaldsagenter - find guldet i skraldet. Fokus på
affaldssortering i etageejendomme
37. Lad hætten blive på

2.2.1 – Nudging
Mange af kommunepuljeprojekterne handler i en eller anden
grad om, hvordan der kan implementeres nogle fysiske indretninger eller kommunikationstiltag, der kan ”nudge” borgerne
til at øge deres affaldssortering. Nudging handler om at påvirke
menneskers adfærd gennem et kommunikationstiltag, der hjælper vedkommende til at gøre det rigtige i en given situation. Et
eksempel vi kender er de grønne fodspor, som viser vejen hen
til affaldsbeholderen på gaden.
Nudging er en form for adfærdsdesign. Et godt designet nudge
kan skabe forbindelse mellem holdning og handling, og gøre
den ønskede adfærd nem, oplagt og tillokkende. Det gør nemlig
dét, som man ikke normalt går og tænker på, aktuelt på rette
tid og sted. Nudging er interessant for kommunerne, da det er
muligt at få borgerne til at bruge eksisterende løsninger mere
blot ved at gøre dem mere synlige. Derfor kan nudging være en
billig løsning.

39. Miljøagenter som ambassadører
44. Din affaldsguide - udvikling, test og implementering
af dynamisk og generisk værktøj til affaldskommunikation målrettet forskellige brugergrupper
47. Affald er GULD
58. Se & sortér - en sorteringsguide uden ord
68. Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og
hjem
73. Affaldsfotobank – til fotodeling mellem danske
kommuner og forsyninger
80. Sorteringsbillen – rullende udstilling & krea-værksted
84. Nudging for øget affaldssortering – en praktisk
guide til kommunerne
87. Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor

Fysiske indretninger fx omkring en affaldsø har stor betydning
for hvilken adfærd, der vil udspille sig. Adfærd påvirkes også af
de signaler, som både fysiske indretninger, skilte og andre tegn
udsender. Signaler kan give påmindelser, fx en sms dagen før
om at sætte storskraldet ud; de kan sætte renhold på dagsorden
i bestemte sammenhænge; eller gøre affaldsbeholderen synlig,
så det bliver mere oplagt at bruge den, eller markere, at der er
forskel på affaldsbeholderne. Og nogle signaler har bestemte
funktioner, fx smileys, som vi har lært at aflæse som feedback
på, om vi gør det godt eller ej.
KL og Lyngby-Taarbæk Forsyning har, uafhængigt af hinanden,
undersøgt borgernes forhold til affaldssortering og kortlagt
barrierer, der peger på områder, hvor der kan sættes ind med
nudging og kommunikationstiltag. Disse to projekter danner
en forståelse for, hvad nudging er, hvordan man kommer i gang
med at bruge nudging, og hvilke nudgingprincipper der er effektive, når det handler om at påvirke borgernes adfærd.
KL har i projektet ”Nudging for øget affaldssortering – en praktisk guide til kommunerne” kortlagt en række nudgingtiltag
på affaldsområdet i Danmark og heraf udarbejdet en nudgingguide, der skal give miljømedarbejderne bedre forståelse for,
hvad nudging er. De mange undersøgelser af borgernes forhold
til affaldssortering viser overordnet, at der er følgende barrierer for affaldssortering:
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•

Det ligger ikke borgerne på sinde

•

Det må ikke tage tid

•

Borgerne er ikke sikre på, at det nytter

•

Borgerne tror ikke, at andre sorterer

•

Borgerne har kun for vane at sortere enkelte fraktioner,
men ikke andre

•

Borgerne er usikre på materialer, især de sammensatte

•

Borgerne er usikre på, hvor rent det genanvendelige skal
være

•

Desuden kan æstetik og manglende plads være barrierer for
indendørs sortering.

KL har udarbejdet guiden ”Nudging - En guide til miljømedarbejderne”, der har til formål at give et overblik
over, hvad nudging er, hvorfor det er interessant på affaldsområdet, og hvordan man kommer i gang med at
bruge nudging til at øge borgernes affaldssortering. I
guiden gennemgås der eksempler på nudging for øget
sortering og flere eksempler er samlet i bilaget: Kortlægning af nudgingtiltag på affaldsområdet.
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Lyngby-Taarbæk Forsyning har i projektet ”Nudging - fra køkken til spand i Lyngby-Taarbæk Kommune” forsøgt at kortlægge
borgernes affaldsvaner: fra borgeren har skraldet i hånden, til
skraldet afleveres i den respektive affaldsbeholder. Projektet
giver på baggrund heraf indblik i, hvilke nudges der får borgerne til at gå fra tanke til handling, når det gælder affaldssortering.
The Nudging Company (TNC) var ansvarlig for at gennemføre
en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Den kvalitative undersøgelse handlede om, at 14 husstande, der ikke havde sorteret
før, skulle sortere deres husholdningsaffald og dokumentere
det via billeder. Dette gav viden om adfærd og udfordringer og
tvivlsspørgsmål, når der bliver implementeret affaldssortering.
Den kvantitative undersøgelse handlede om at teste hypoteser
udviklet på baggrund af den kvalitative fotoundersøgelse. 140
personer gennemførte en 1 minuts sorteringstest, hvor de skulle sortere forskellige affaldstyper efter bedste evne.
Lyngby-Taarbæk Forsyning har på baggrund af undersøgelserne
lavet forslag til nudges og kommunikationstiltag. De er bygget op omkring en række nudgingprincipper inden for blandt
andet adfærdsdesign, som er relevante i forbindelse med implementering af nye affaldsordninger.
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Nudgingprincipper
I rapporten “Implementering af ny affaldsordning” er
nudgingprincipperne fremhævet i en model. Der henvises via modellen til en lang række af forslag til nudges
(se s. 46-49). Herunder er nudgingprincipperne kort
beskrevet.
Feedback – Vi har brug for vejledning i sorteringsøjeblikket
• Vores adfærd skal ledsages af en øjeblikkelig kon		 sekvens. Vi skal hjælpes til at forstå, at vi gør det
		 rigtige. Feedback kan fx være flyers på affaldsbe		 holderen fra renovatøren: rosende eller guidende
		 sedler, smileyordning osv.
Social Proof – Vi er tiltrukket af at følge normen
• Vi er sociale væsner og følger majoriteten. Et
		 nudge, der trækker på social proof, gør positive
		 normer synlige: sammenlign derfor borgernes
		 indsats med nærmiljøet. Et sådan nudge er fx de
		 grønne fodspor der viser, at ”man” går hen til
		 skraldespanden, eller at 9 ud af 10 personer sorte		rer.
Loss aversion – Vi hader at tabe, mere end vi elsker at vinde.
• Det mest effektive informationsmateriale fokuse		 rer på de tab, der er forbundet med ikke at sortere
		 (loss-scenariet). Det kan fx være økonomiske eller
		 logistiske incitamenter; lavt affaldsgebyr eller mu		 ligheden for at få hentet affald.
Konsistens – Vi ønsker sammenhæng mellem det, vi gør, og
det, vi siger
• Konsistens kan bruges til at vise, at vi allerede er
		 en del af det segment, der sorterer affald: fx ved
		 at pointere, at vi allerede sorterer pantflasker fra.
		 Når vi gøres opmærksomme på, at vi allerede er i
		 gang med affaldssorteringen, er det nemmere at
		 bygge videre på denne adfærd.
POLR (path of least resistance) – Vi er tiltrukket af lette løsninger
• Nudges, der trækker på dette princip, indretter
		 omgivelserne, så den ønskede adfærd fremstår
		 som den nemmeste handlemulighed. Det kan fx
		 være ved at placere vejledning på indersiden af af		faldsbeholderens låg.
Moment of power – Vi er påvirkelige af timing
• Det er oplagt at kommunikere omkring affalds		 ordninger ved specifikke sæsoner og højtider. Det
		 kan fx være omkring haveaffald den første for		 årsweekend eller omkring gavepapir, -bånd og pap
		 op til jul.

Samsø Kommune har arbejdet med nudgingtiltag, der viser, at
det er vigtigt at designe og tilpasse nudging for at sikre den ønskede virkning. Det var i projektet vigtigt at kommunikere, at
indsatsen fra borgerne skulle rettes mod korrekt sortering frem
for blot at opnå en høj indsamlingsprocent. I projektet ”Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer 100% rent
kildesorteret bioaffald” undersøgte Samsø Kommune, om det
kunne lade sig gøre at indsamle 100% rent kildesorteret bioaffald, herunder effekten af nudgingtiltag på mængde og kvalitet
af udsorteret bioaffald. Samsø Kommune satser på vedvarende
energiproduktion og har kommunikeret til borgerne, at biogas
er en del af løsningen.
To forsøgsområder deltog med hhv. 39 (Kolby/ Kolby Kås) og 36
(Brundby) frivilligt tilmeldte husstande. Husstandene fik udleveret indendørs og udendørs sorteringsbeholdere til bioaffald
og dertilhørende bionedbrydelige papirposer. Der blev udført
en omfattende kommunikation om projektet især i opstartsfasen (avisartikler, oplæg på Samsø Bæredygtig Festival og breve
til alle husstande i forsøgsområderne). Desuden blev der sendt
e-mails, uddelt trykt materiale, afholdt opstartsmøde og givet
mulighed for at ringe og stille spørgsmål.
I Brundby blev borgerne yderligere nudget i form af et hjemmebesøg, hvor eventuelle problemer blev vendt. De fik også
fire sms’er med ’opmuntrende resultater’, øget tilbagemelding
på sorteringskvalitet og tips til forbedring og til styrket engagement i projektet. Der var således øget mulighed for at udrede
misfortolkninger og give tips i Brundby.
Det lykkedes at frembringe en bioaffaldsmængde af meget høj
kvalitet (95-100% renhed) i begge forsøgsområder. Der blev
udsorteret mest i Brundby (4,67 vs. 3,92 kg/husstand), men der
var også flere fejlsorteringer, hvilket kan hænge sammen med
de særlige nudges i dette område. Forskellen tolkes som konsekvens af, at folk fra Brundby fik stærk fokus på at sortere snarere end på korrekt sortering, hvilket er et opmærksomhedspunkt i brugen af nudgingprincipperne.
2.2.2 – Informationskampagner
I to projekter er det forsøgt at nå ud til en bred målgruppe gennem synlige informationskampagner i bybilledet og på et bredt
mix af medier. I de to projekter er det undersøgt, om kampagner kan øge borgernes bevidsthed ved at fremhæve den positive gevinst ved miljø- og genanvendelsesindsatser.
Næstved Kommune har sammen med Ressource City sat gang i
en borgerrettet kampagne kaldet ”Affald er GULD”. Kampagnen
er tænkt som en empowerment-orienteret kommunikationsform, der skal motivere borgerne til at sortere deres affald ved
at gøre dem opmærksomme på, at det er god fornuft at se affald
som en ressource, da det giver økonomisk mening.
I projektet har det været vigtigt, at der i kampagnen ikke skulle
optræde skræmmescenarier om diverse klimaudfordringer og
drivhusgasser. Det er erfaret, at mennesker bliver immune over
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for virkemidlerne, og ofte giver det blot dårlig samvittighed,
som virker hæmmende på individets engagement.
Kampagnematerialerne består bl.a. af en kampagnefilm, som
blev formidlet på sociale medier som Facebook og Instagram.
Herudover blev der i bybilledet ophængt framegrabs (billeder
hentet direkte ud af kampagnefilmen), sat stickers på skraldespandene og opsat bannere på renovationsbiler og byporte.
Dette grafiske outdoor-materiale var trykt i samme visuelle
identitet som filmen for at skabe genkendelse i bybilledet. På
Instagram blev der desuden formidlet upcyclingidéer og inspiration til do-it-yourself sorteringsløsninger.
Effekten af kampagnen blev målt i en spørgeskemaundersøgelse, hvor 226 respondenter deltog i en førmåling og 142 deltog i
en eftermåling. Det kan samlet set udledes, at flere borgere efter
kampagnen går op i affaldssortering:
•

Ved spørgsmålet om, hvor meget borgeren går op i at sortere sit affald, svarede 85% at de er enten ”en del” eller
”meget” interesserede – det er en stigning på 6%

•

Ved spørgsmålet om, hvad der kan få borgeren til at sortere
mere af sit affald svarede 45%, at de ønsker at kunne sortere
flere fraktioner lokalt – det er en stigning på 5%

Kampagnen ”Affald er GULD” er bygget op omkring
kampagnefilmen ”Miraklet i Næstved”, som er produceret af kommunikationsbureauet Kadaver. Filmen er blevet set af ca. 20.000 mennesker, og det er bestemt grunden til, at kampagnen har fået en del opmærksomhed.

Odense Renovation A/S, Aluminium Danmark og Dansk Industri har udarbejdet informationskampagnen ”LAD HÆTTEN
BLIVE PÅ” i Odense Kommune. Kampagnen skal sikre, at forbrugerne bliver bevidste om, at det miljømæssigt er bedst at
lade metalhætterne blive på vinflaskerne, når de afleveres til
genanvendelse i glascontaineren. Odense Renovation har vist,
at det kan betale sig, at anvende det eksisterende indsamlingssystem til flasker og glas til også at omfatte indsamling af metalhætter fra vinflasker til genanvendelse.
Der er i projektet udarbejdet forskellige kampagnematerialer,
som er blevet spredt på et bredt mix af medier. Materialerne inkluderer en kampagnewebsite, piktogrammer og informationsskilte til containere og skraldebiler, go cards til udlevering på
genbrugsstationer, mærkater til vinflasker i butikkerne, bannere til online markedsføring og informationsbrochurer til andre
kommuner. Odense Renovation har erfaret, at en bred informationskanal er en god forudsætning for at motivere forbrugerne.
Efter projektet blev der gjort optælling af effekten af kampagnen, og anvendelsesgraden var vokset fra 86% til 91%.

13

Kampagnematerialerne fra ”LAD HÆTTEN BLIVE PÅ” er
stillet til fri afbenyttelse for andre kommuner eller interessenter - Download kampagnematerialerne.

2.2.3 – Sorteringsguides, affaldsfotobank og fælles piktogramsystem
Hvidovre Kommune har i projektet ”Se og sortér – en affaldsguide uden ord” udviklet en universal visuel sorteringsguide
uden ord, der burde kunne forstås af alle borgere uanset sprogkundskaber.
I projektudviklingen blev der afholdt følgegruppemøder med
fagpersoner for at få viden om, hvilke erfaringer de har med
sorteringsvejledninger. På baggrund af følgegruppemødet
blev der udviklet tre skitser af en sorteringsvejledning med tre
forskellige illustrationsstile. Derefter blev der afholdt et fokusgruppemøde med 12 borgere fra Hvidovre for at få afklaret,
hvilken illustrationsstil og hvilket informationsniveau borgerne foretrækker.
Endeligt blev sorteringsguiden udarbejdet, bestående af hhv.
klistermærker og en sorteringsvejledning. Sorteringsguiden
blev testet over flere omgange af fokusgruppedeltagerne og
yderligere af en gruppe borgere, der ikke var med i produktudviklingen, og hvor en del af gruppen var borgere med forskellige sprogkundskaber.
Det gav nogle begrænsninger, at der ikke måtte bruges ord i
udarbejdelsen af sorteringsguiden. Det kan være vanskeligt at
formidle visse komplicerede sammenhænge i billeder alene, fx
hvorfor pizzabakker, som er lavet af pap, ikke må sorteres som
pap, eller hvorfor hærdet glas ikke må sorteres som glas - men
det kan dog overordnet konkluderes, at det bestemt er muligt at
udvikle en visuel sorteringsguide uden ord, som kan forbedre
borgernes sorteringsindsats.

Sorteringsguiden kan bruges som inspiration til andre
kommuner i udarbejdelsen af egen sorteringsvejledning: Sorteringsvejledning og klistermærker illustrerer
fraktionerne papir, plast, glas og metal.
I sorteringsvejledningen gives der information om, hvilket affald der hører til dagrenovation, genbrugsplads,
storskrald eller miljøbil. I højre side vises “1-2-3-situationsfotos” af, hvad man skal være opmærksom på ved
den givne fraktion: fx at man skal skylle ketchupflasken
inden den afleveres.

Kerteminde Forsyning har arbejdet med projektet ”Din affaldsguide – udvikling, test og implementering af dynamisk og generisk værktøj til affaldskommunikation målrettet forskellige borgergrupper”. De har testet og udviklet en digital affaldshåndbog,
som har til formål, at Kerteminde Kommune og Kerteminde
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Forsyning kan give målrettet information om sortering af husholdningsaffald til borgerne. Borgerne kan via affaldshåndbogen sammensætte deres egen affaldsguide efter behov.

Fotos kan på tværs af geografi, boligform og etnicitet eksempelvis bruges til at forklare kriterierne for sortering af de forskellige fraktioner: hvordan affaldsbeholderen skal stilles, eller hvor
storskraldet skal placeres.

Håndbogen kan benyttes af borgere og affaldsmedarbejdere,
hvilket eksempelvis kan være pladspersonale, kundeservicemedarbejdere, sagsbehandlere eller grundejerformænd. Håndbogen er udviklet til sidenhen at kunne anvendes af andre
kommuner og affaldsselskaber ved få tilpasninger. Der er udarbejdet en brugerguide ”Brugerguide til digitalhåndbog”, der
viser, hvordan den digitale affaldshåndbog nemt kan opsættes
og tilrettes, således at den passer til den enkeltes kommunes
behov og ønsker.

Fotobanken består af over 400 fotos, hvis motiver er baseret
på konkrete ønsker og behov fra alle landets kommuner og
forsyninger. Der blev i den indledende fase indhentet inputs
fra kommunernes og forsyningernes sammenfaldende arbejde
med affaldsfotos, da mange af kommunernes og forsyningernes
fotos i andre projekter af rettighedsmæssige årsager ikke kan
benyttes af andre kommuner. Affaldsfotobanken er et resultat
af, at Tårnby Kommune har fået frikøbt og taget nye fotos, som
via fotobanken frit kan benyttes af alle kommuner/affaldsselskaber i kampagnematerialer, på hjemmesider og til anden
ikke-kommerciel brug.

Den digitale affaldshåndbog ”Lav din egen affaldshåndbog” kan findes på digitalaffaldshaandbog.dk. Affaldshåndbogen fungerer således, at brugeren på forsiden
af håndbogen kan sammensætte sin egen affaldsguide
efter behov. Her er det muligt at klikke de kapitler (fx
etageboliger) og underkapitler (fx bioaffald) af, som
der ønskes information om. På forsiden er der desuden
samlet links til relevante hjemmesider fx priser, tømmekalender, kampagneaktiviteter m.m.

Eksempelvis har fotobanken sikret, at en del af fotografierne
nu kan benyttes sammen med kommunepuljeprojektet ”Se og
sortér – en sorteringsguide uden ord”, udarbejdet af Hvidovre
Kommune.

Medarbejdere fra kommuner og affaldsselskaber kan
gennem et login benytte affaldsfotobanken i deres kommunikationsmaterialer. Fotobanken består af affaldsfotos i forskellige kategorier, herunder fraktionsfotos og
situationsfotos. Affaldsfotografierne kan downloades i
en høj og lav opløsning, og kan derfor benyttes i mange
forskellige sammenhænge, bl.a. sammen med piktogramsystemet (se brugerguide)

FRAKTIONER

Tårnby Kommune, Langeland Forsyning og Aalborg Renovation
har udviklet en ”Affaldsfotobank – til fotodeling mellem danske kommuner og forsyninger”, der kan benyttes af alle landets
affaldsmedarbejdere i deres kommunikation med borgerne.
Fotos kan ofte, bedre end ord og i kombination med en kortfatELEKTRONIK
FARLIGT
MED
tet tekst,
illustrere regler, vejledninger,
ordninger og handlinger.
TEKSTIL

PLAST & GUMMI

METAL

RESTEN

FRAKTIONER
Nedenstående oversigt viser fraktioner omfattet af piktogramsystemet til
genbrugspladser. Piktogrammerne er inddelt i 13 overfraktioner/farver, så
genbrugspladsen kan zoneinddeles.

NATUR

GENBRUG

GLAS &
PORCELÆN

PAPIR

Hver af de i alt 62 piktogrammer består af 3 elementer:
Farve, Ikon og Fraktionsnavn.

BYGGERI

Hvor finder jeg systemet?
Hele piktogramsystemet kan downloades fra Dansk Affaldsforenings hjemmeside
under ’Piktogrammer’. Se www.danskaffaldsforening.dk/piktogrammer

TRÆ

PAP

02 / Undervisning, nudging og grafisk kommunikation
Guide til viden fra Ressourcestrategien

KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen har udviklet et fælles piktogramsystem for affaldsområdet. Piktogramsystemet
består af 70 piktogrammer til både henteordninger og bringeordninger. Formålet med et fælles piktogramsystem er at sikre
ensartet kommunikation på tværs af ordninger i hele Danmark,
så affaldssorteringen bliver enkel og borgerne oplever størst
mulig genkendelighed. Hensigten er, at piktogrammerne på sigt
bruges hjemme i boligen, på arbejdet, på genbrugspladsen, i det
offentlige rum samt på fx emballage.
Indledningsvis undersøgte KL i 2015 hvilke krav et mærkningssystem til affaldsbeholdere skal kunne opfylde. I projektet
”Forberedelse af fælles farve- og piktogramsystem” blev en kortlægning af eksisterende løsninger i Danmark og udlandet gennemført.
Med afsæt i kortlægningen blev der i 2016 i projektet ”Ensartet
mærkning af affaldsbeholdere” udviklet de første 17 piktogrammer primært til henteordninger i et samarbejde mellem
KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen og med innovationsbureauet FUTU som konsulent. Piktogrammerne blev offentliggjort i januar 2017.
Med ønske fra kommunerne, blev der i 2017 yderligere udviklet 70 piktogrammer for fraktioner, der typisk afleveres på genbrugsstationen i projektet ”Piktogrammer til genbrugspladser”.
Udviklingen af piktogramsystemet er foregået i en omfattende
samskabelsesproces. Foruden et stor kortlægningsarbejde blev
en bred vifte af aktører fra kommuner, affaldsselskaber og private virksomheder inviteret til at deltage i udviklingsarbejdet.
De har i fællesskab bestemt hvilke fraktioner, der skulle udvikles piktogrammer til, og hvordan fraktionerne skulle organiseres i grupper og farver.
De 70 piktogrammer er i dag klar til brug, og kommuner og affaldsselskaber kan gratis bruge det fælles system. 31 kommuner
har allerede besluttet at bruge systemet og dermed støtte op om
den fælles løsning. Desuden bruger en lang række ikke-kommunale aktører systemet - bl.a. boligforeninger og skilte- og beholderproducenter på tværs af kommunegrænser.

Piktogramsystemet kan hentes via Dansk Affaldsforenings hjemmeside (danskaffaldsforening.dk/piktogrammer). Piktogramsystemet findes i to pakker: en
pakke med piktogrammer for henteordninger og en
pakke med piktogrammer til genbrugspladser.
Desuden findes der en brugerguide til, hvordan piktogrammerne kan anvendes på fx affaldsbeholdere, og
hvordan de kan kombineres med affaldsfotos.

2.2.4 – Undervisning af børn og unge
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har i
projektet ”Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald” kvalificeret brugen af rele-
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vante læremidler, der skaber grundlag for, at kommunerne kan
bruge skoler og daginstitutioner som læringsrum og katalysator for at øge genanvendelse af husholdningsaffaldet.
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har
dannet et digitalt overblik over relevante læremidler, som er
samlet i et online katalog. Kataloget har til formål at give let
adgang til de mange tilgængelige og aktuelle undervisningsmaterialer og undervisningsforløb, som andre organisationer og
kommuner har udviklet og forsøgt sig med i foreninger, skoler
og institutioner.
Et af de tilgængeligt læremidler i kataloget er Miljøstyrelsens
online læringsportal “Mind the trash”, som er henvendt til elever på 4.-6. klassetrin. På portalen er 9 undervisningsforløb tilgængelige med oplysninger om ressourcekredsløbet, bl.a. med
fokus på hvor materialerne i affaldet kommer fra, hvilke egenskaber de har, og hvad der sker efter endt brug.

Se de mange tilgængelige læremidler i kataloget “Skoler
og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse
af husholdningsaffald”. Kataloget retter sig mod børnehaven og folkeskolen og indeholder bl.a. opgaveløsning,
kreative aktiviteter og lege om affald og ressourcer. I
kataloget gives et overblik over alder, klassetrin fra 0.- til
10. klasse, fag og tema for det enkelte materiale.

Sideløbende med ovenstående projekt har Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning arbejdet med projektet
”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem“ sammen med Professionshøjskolen UCC og Aarhus Universitet
(DPU). UCC og DPU har forsket i affaldspædagogik med fokus
på at danne ny viden om, hvordan pædagoger og lærere kan
inddrage børnenes affaldspraksisser fra hjemmet i undervisningen.
I løbet af projektperioden er der afholdt ERFA-møder med
fokus på afrapportering, erfaringsudveksling og oplæg fra
forskningen. Til møderne har deltagerne kunnet få sparring på
deres affaldspædagogiske projekter.
I forskningen for udvikling af affaldspædagogik er der identificeret følgende fokusområder:
1. Sammenligning af hverdagspraksisser mellem skole/institution og hjem eller mellem forskellige hjem kan skabe en forandring, da det giver barnet forståelse for, at affaldshåndtering er en hverdagspraksis.
2. Mental kobling mellem forbrug og affald (for både børn og
forældre) kan inkluderes eksplicit, fx ved at skrive affaldshåndteringen ind i kogebogsopskrifter.
3. Mulighed for at barnet forholder sig til både fortid (hvad
affaldet var og hvor det kom fra) og fremtid (hvad affaldet
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kan blive til); dette kan danne afsæt for barnets forestilling
om et fremtidigt hverdagsliv.
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har
med afsæt i UCCs og DPUs forskningsprojekter udviklet og afprøvet undervisningsmateriale til børnehaven og folkeskolen.

Sorteringsbillen kan bookes til besøg via AVVs hjemmeside - ”Book Sorteringsbillen”
Der tilbydes seks forskellige temaer tilpasset følgende
klassetrin:

Der tages i undervisningsmaterialet til børnehaven udgangspunkt i fiktive familiehistorier for at kunne tale om forskelle i
affaldshåndteringen, kreative projekter for at forstå affaldets
genanvendelighed og aktiviteter med fokus på institutionens
bio-/madaffald for at danne nye affaldspraksisser.

• Plastik i naturen (0.-3- klasse)

Der er i undervisningsmaterialet til folkeskolen udviklet ét
længerevarende læringsforløb med fokus på ”den affaldsfrie
madpakke”. Læringsforløbet skal give forståelse for madpakkeaffaldets potentiale som en ressource samt gøre eleverne bevidste om egen affaldsadfærd og -normer i hjemmet og på skolen.

• Elektronikaffald (4.-6. klasse)

Relevant undervisningsmateriale og aktiviteter er lagt
på bloggen SkoDaNet under fanen ’Læremidler’.
Yderligere har forskerne på UCC på baggrund af interviews med 8 familier i 8 forskellige kommuner dannet
casematerialet ”Affaldspraksisser i danske familier” omkring forskellige familiers affaldspraksis til brug i undervisningen om bæredygtighed.

I regi af begge ovennævnte projekter fra Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning er bloggen SkoDaNet
skabt. Bloggen har fungeret som en digital platform for kommunikationen omkring de to projekter. På bloggen har forskere, affaldsmedarbejdere, undervisere og institutioner kunne
opretholde et netværk, hvor de har haft mulighed for at sparre
omkring erfaringer, relevante undervisningsmaterialer og aktiviteter. Det har været en vigtig del af projekterne at kunne dele
viden på tværs af forvaltninger og på tværs af landet - digitalt
på SkoDaNet såvel som ansigt til ansigt på ERFA-møder. SkoDaNet vil fremover bevares, men med begrænsede muligheder for
opdateringer, medmindre der findes ny midler.
AVV I/S og Hjørring Kommune har arbejdet med projektet
”Sorteringsbillen – rullende udstilling & krea-værksted” som led
i kommunikationen om indførelse af kildesortering ved husstanden i Hjørring Kommune.
Sorteringsbillen er en rullende undervisningsplatform, der kan
tilpasses forskellige alderstrin. Billen rummer krea-værksted,
køkken-udstilling og undervisningsrum med fokus på sortering
og udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Det ønskes, at sorteringsbillen skaber ny viden om pædagogiske tilgange til formidling af kildesortering til børn og unge. Undervisningen er
bygget op omkring legende og kreative aktiviteter fx sorteringsøvelser og -beregninger, affaldsstafet og byg-selv-upcyclingprodukter af affaldet.

• Madspild og madpakker (0.-3. klasse)
• Metal og papir (4.-6. klasse)

• Madspild og madaffald (7.-10. klasse)
• Tøjspild (7.-10. klasse)

Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og House of
science har i projektet ”Affaldsundervisningskoncept for ungdomsuddannelserne” udviklet et undervisningsmateriale, der
skal gøre studerende på ungdomsuddannelserne opmærksomme på affaldets genanvendelighed. Da en del undervisningsmateriale ellers er rettet mod yngre børn i folkeskolen, er fokus i
dette projekt de unge mennesker på ungdomsuddannelserne,
som snarligt skal flytte hjemmefra, og derfor skal til at etablere
egne affaldsvaner.
Fra projektstart har undervisere og studerende været inddraget
i udviklingen af undervisningsmaterialet gennem workshops.
Undervisningsmaterialet indeholder derfor materiale, som underviserne selv har fundet og kvalificeret som brugbart. Ligeledes har de studerende vurderet hvilke typer af opgaver og materiale, der i største grad motiverer dem til at udforske emnet
yderligere.
Undervisningen er bygget op omkring en fleksibel tretrinsmodel i forbindelse med, at de studerende skal aflevere en opgave. Hensigten med tretrinsmodellen er, at de studerende på
egen hånd arbejder med den problemstilling, som de fagligt og
personligt finder mest spændende at undersøge. I første trin
kan eleven hente inspiration fra videoer, rapporter, artikler og
komme på virksomhedsbesøg, der alt sammen kan vise forskellige vinkler og holdninger. I andet trin skal eleven udarbejde
en opgave. Her kan der tages afsæt i givne problemstillinger og
eksempler på opgaver og eksperimenter inden for forskellige
fagkombinationer, samt forskelligt kildemateriale. I tredje trin
afleveres/afvikles opgaven, og her kan studenten selv vælge,
om opgaven skal afleveres skriftligt, visuelt eller udtrykkes på
anden kreativ måde.
Måden, de studerende gennem undervisningsmaterialet lærer
at løse opgaver på, skal skabe en mere flydende overgang til arbejdsgangen på videregående uddannelser, da den studerende
lærer at arbejde selvstændigt med en given problemstilling,
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finde valide tekster og forholde sig til selvfunden kildemateriale.

Undervisningsmaterialet “Find de skjulte skatte i affaldet” er tilgængeligt på hjemmesiden findskjulteskatte.
dk. Hjemmesiden er en værktøjskasse med 9 temaer om
håndtering af genanvendelige fraktioner. Værktøjskassen henvender sig til en bred gruppe af studerende med
forskellige fagkombinationer fx dansk, psykologi og
samfundsfag. Derudover kan værktøjskassen anvendes
af undervisere via ‘lærervejledningen’

I projektet ”Miljøagenter som ambassadører” har Mariagerfjord Kommune og Tankegang A/S i samarbejde med 17 skoler
og foreninger i Mariagerfjord udviklet undervisningsmateriale,
der skal uddanne og involvere deres medlemmer som miljøagenter, hvilket primært er børn og unge.
Fra de 17 skoler og foreninger blev der dannet en arbejdsgruppe af ledere, medlemmer og lærere, som gennem en række
kurser og workshops fik skabt rammerne for uddannelsens
indhold, og de blev således klædt på til at kunne uddanne deres
egne miljøagenter.
Uddannelsen skal gøre miljøagenterne i stand til at forstå det
nye affaldssorteringssystem, som Mariagerfjord Kommune har
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indført. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at uddannelsen ikke
skal bære præg af traditionelt læsestof, men i stedet er udformet som aktiviteter og lege i form af orienteringsløb, sorteringsspil og transmogrifspil, der gør læringen om affaldssortering og ressourcekredsløbet sjovt. Uddannelsen skal motivere
affaldsagenterne til at indføre de gode vaner derhjemme, og
som ambassadører og forbilleder kan de udbrede en miljørigtig
adfærd blandt familie, venner og andre medborgere.
Der er ultimo 2017 uddannet omkring 1000 miljøagenter i Mariagerfjord Kommune. Miljøagenterne er aktive i etableringen
af en lang række selvvalgte arrangementer og kan, når kommunens forvaltning forespørger det, bistå med formidling i forbindelse med fx indvielse af tiltag på genbrugspladsen.

Uddannelsesmaterialet: orienteringsløb, sorteringsspil
og transmogrifspil er tilgængeligt på miljøagenter.dk.
På hjemmesiden kan der yderligere findes materiale til
videreuddannelse af miljøagenterne. Her findes en liste
med 15 relevante og sjove affaldsopgaver, som styrker
miljøagenternes viden.
Derudover er det på hjemmesiden muligt at danne netværk gennem kontaktoplysninger på andre skoler og
organisationer.
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03 / HAVEBOLIGER
Haveboligerne beboes typisk af par og familier og indbefatter
alt fra parcelhuskvartererne i byerne, til små og mellemstore
landsbyer og landejendomme. Mange kommuner har kørt nye
genanvendelses-henteordninger ud til haveboligerne i de sidste
par år i form af forskellige kombinationer af et, to og firekammerbeholdere til fokusfraktionerne. Og flere kommuner kommer til det i de kommende år.
Borgerne har generelt taget godt imod de nye ordninger, men er
selvfølgelig også kritiske, hvis ikke det “populært sagt” passer i
deres forhave. Her er plads, hygiejne, funktionalitet og æstetik
de væsentligste parametre. Mange projekter peger på, at der
generelt er en positiv stemning blandt borgerne, når de får nye
ordninger, hvor de enten ser det som noget godt (miljømæssigt)
eller forholder sig rimelig neutralt og praktisk til sagen (er det
nemt for mig og hvordan skal jeg gøre). Affaldssortering skal
dog tillæres og sidder ikke på rygraden hos borgerne.
Selvom borgerne i årtier har været vant til at køre på genbrugspladsen, så er den helt nære affaldssortering af fx konserveresmetal og plastemballager i køkkenet ny for de fleste. Udfordringen ligger i, at selvom de får nye genanvendelses-henteordninger, så kan kvaliteten og mængderne (der udsorteres fra
restaffaldet) generelt forbedres fremover. Er borgeren i tvivl,
er det besværligt eller mangler de plads, så ryger ressourcerne
i restaffaldet, eller også laves der fejlsorteringer. Dette bygger
samtidig oven på den sociale fortælling af, hvad der sker med
materialerne efterfølgende, hvad der opleves som genanvendeligt, og hvad der er vigtigt eller mindre vigtigt at sortere. Det er
noget, kommunen kan arbejde med gennem et øget fokus på
den tætte borgerdialog.
Fællesløsninger til haveboliger (genbrugsøer, miljøstationer) er
mulige at etablere, men i modsætning til etageboligerne, hvor
tingene per definition er fælles anlagt, er det ikke tilfældet her,
hvor hvert hus har sine beholder og sit system derhjemme. Fællesløsninger viser sig mest succesfulde, hvis der samtidig skabes

3) Flere af afsnittets anbefalinger gælder også for etageboliger og sommerhuse

en social dimension og involvering af borgerne i placering og
etablering af løsningen, hvilket kan give det fælles ejerskab,
som er med til gøre det til en succes.

3.1 – Overvejelser og anbefalinger

I de følgende afsnit er vigtige overvejelser og anbefalinger sammenfattet på tværs af projekternes resultater.
3.1.1 – Bioaffald3
• Med den rette information kan hovedparten af borgerne
overbevises om det nemme i at sortere sit bioaffald fra. Sorteringsforsøgene viser generelt, at borgerne inden for uger
eller få måneder sorterer i en kvalitet på mellem 92-98 %
renhed. Det tager derimod tid at få mængderne op på niveau med andre kommuner, der har haft bioaffaldssortering i årevis. Borgerne skal først vænne sig til at sortere madaffaldet (3, 4, 5, 30).
•

Der skal naturligvis samtidig være ekstra opmærksomhed
på kvaliteten i opstartsfasen i tæt samarbejde med forbehandlingsanlægget, så der kan reageres hurtigt med ekstra
kommunikation.

•

Hav fokus på at forebygge gener som lugt og skadedyr ved
indsamling af bioaffald. Opstår der problemer med dette,
kan det være en hindring for borgernes velvilje (4, 5). Fx.
kan der ses på behovet for øget indsamlingsfrekvens om
sommeren og vejledende kommunikation om; egen vask
af beholderen, skift af poser, dobbeltknudekrav og sortering af våde emner som fx kaffefiltre.

•

Vask af bioaffaldsbeholderen er nødvendigt særligt ved
brug af papir/bioposerne, hvor væde siver ud, hvorfor lugten forværres over tid. Kommuniker klart og tydeligt omkring vask af beholder, forventninger til borgeren selv, og
om kommunen fx tilbyder en vaskeservice mod ekstra betaling (5). Lugt og hygiejneforebyggelse bør også medtages i
overvejelserne ift. effekt på arbejdsmiljø (3, 4).
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•

Udlevering af biospand, poser og sorteringsvejledning ser
borgerne som en positiv ting, hvilket øger motivationen og
gør det nemt at komme i gang (3, 4, 5, 11, 30). Borgerne er
langt fra selv opmærksomme på, at de kan få en biospand,
hvis de selv skal rekvirere/hente den hos kommunen (11).

•

Der bør generelt fokuseres på tydelig kommunikation om
vigtigheden af bioaffaldets renhed – specielt at borgerne
skal undgå at få små urenheder af fx metalfolie, plastik,
tape, glasskår og elastikker er uacceptabelt, da der er større
risiko for, at det ikke fanges i forbehandlingen og slutteligt
ender på marken (8, 30, 69).

3.1.2 – Poser til bioaffald4
• En række projekter har arbejdet med de forskellige aspekter
af poser til bioaffald, såsom deres påvirkning på udsorteringen, hygiejne, funktionelle egenskaber (nemme at anvende/transportere), tømning af materiel og forbehandlingens teknologiske evner til at frasortere urenheder i form af
rester fra nedbrudte/neddelte poser. Her er der samlet set
fordele og ulemper ved alle tre forskellige muligheder; bioposer (typisk baseret på majsstivelse, som eventuelt er nedbrydelige under optimale forhold), papirposer og 100% fossilt baserede plastposer, hvilket skal sammenholdes med, at
der samtidig findes forskellige kvaliteter og funktionelle
egenskaber for hver slags. Som opsummering kan det siges
at:
Papirposer
– Har stærk signalværdi for borgeren - giver en høj renhed af
det udsorterede bioaffald (5, 30, 69)
–

Selve papirposen kan ikke genfindes i biopulpen. Posen
bidrager derfor ikke til spredning af fysiske urenheder på
landbrugsjord (69).

–

Har dårligere funktionalitet – udsivning i/ passer ikke i biospand, kan ikke lukkes ordentligt og gennemvædes (4, 5).

–

Et forsøg peger på markant lavere mængder (sammenlignet
med bio og plastposer), hvor væske- og fedtfyldt madaffald
problematiserer, hvad borgerne vælger at udsortere (30).

–

Giver udfordringer i indsamlingen ved fx at fryse fast og
klæbe til siderne en to-kammerbeholder så den skal bankes
mere, og at væske/perkolat siver ud i beholderen og ikke
kommer helt med ud ved tømning (4).

–

Der er der dog positive erfaringer med brug af papirposer
(fx fra Billund Kommune) og fra Sverige hvor de er bredt anvendt.

4) Afsnittets anbefalinger gælder også etageboliger og sommerhuse
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Plastposer
– Forsøg viste den største positiveffekt på udsortering af
mængder og samtidig en udemærket kvalitetsgrad af bioaffaldet (92-93 % renhed før forbehandling) (30).
–

Borgerne er funktionalitets og hygiejnemæssigt mest positive ved brugen af plastposer, som skaber mindst problemer
for dem i køkkenet og i beholderen (4, 30). Plastposen giver
også færre lugtgener og fx udvikling af maddiker, end det er
set med papirposer (4)

–

Påvirker borgerne positivt til at udsortere mere af de tørre
genanvendelige materialer, fordi posernes kvalitetsmæssige
egenskaber giver bedst hygiejne og er nemmest at håndtere
for borgerne (funktionalitet), hvilket så generelt får dem til
at udsortere mere af alt, da de ikke oplevere ligeså stor en
barriere i sorteringen (4, 30).

–

Der er mindre sandsynlighed for, at plastposerne pakker sig
(mister luft, klæber sammen og fordamper væde), hvilket
gør dem mere anvendelige i en to-kammerbeholder (4, 30).

–

Afsætningsmæssigt foretrækkes plastposer hos de fleste
behandlingsanlæg, da de er nemmest at frasortere, fordi
omsætningen ikke starter i beholderen og bioresten ikke
klæber til poserne, som det ses ved bio- og papirposer (30).

–

Der er færre fysiske urenheder opgjort som overfladeareal
fra plastposer end bioposer (69).

–

Der ses vægtmæssigt en smule større forekomster af fysiske
fejlsorterede urenheder i biopulpen sammenlignet med
bio- eller papirposerne. Det kan muligvis skyldes at borgerne vurderer, at det er mindre vigtigt at sortere småt embal
lage fra her, end de gør med bio- og papirposer, fordi de
måske tror, at fx små stykker emballageplast, elastikker, glas
og metal så ikke har nogen betydning (30, 69).

–

Et enkelt forsøg peger på, at der ikke er signifikant forskel
på biopulpens renhed med bioaffald indsamling hhv. plastposer og papirposer efter forbehandling (4).

–

En bedre posekvalitet (stærkere, <30 my) giver større renhed af biopulpen da poserne frasorteres bedre med ingen
eller meget få poserester i biopulpen (69).

Bioposer
– Har stærk signalværdi for borgeren - giver høj renhed i det
udsorterede bioaffald (5, 30, 69)
–

Ift. borgernes tilfredshed har bioposerne en klar fordel,
hvis valget står mellem papir- og bioposer (5)

–

Forsøg viser samlet set en tendens til, at bioposer giver den
størst mængde af urenheder, da flere rester af selve poserne
vil komme med i biopulpen (69)
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–

Forsøg viser en tendens til, at der udsorteres færre mængder bioaffald sammenlignet med indsamling med fossile
plastposer, pga. posernes kvalitative ringere egenskaber og
funktionalitet (30).

–

Bioposerne har en tendens til at sætte sig fast i en to-kammerbeholder (30).

–

Deres skrøbelighed (sammenlignet med en alm. plastpose)
er et generelt problem. Det bør især efterstræbes poserne
kan lukkes ordentligt/bindes knude på, og der ikke så let
går hul på dem, hvilket handler om deres kvalitet og størrelse (3, 5).

•

Udleveres der slet ikke bioposer, papirsposer eller plastposer dedikeret til bioaffaldsordningen, indsamles der betydeligt færre mængder og kvaliteten er signifikant dårligere
(30). Det er derfor en klar anbefaling, at der udleveres poser
til borgerne.

•

Det kunne overvejes at etablere forsøg med brug af poser af
genanvendt plast, som hvis det fungerer optimalt kunne
være et led i den positive fortælling om miljøsiden af bioaffaldsindsamlingen og behandlingen.

•

Målgruppens kildesorteringsforhold for hhv. haveboliger
eller etageboliger bør tages med i overvejelserne ift. valg
af posetype, hvor borgerne i haveboliger som udgangspunkt har nemmere adgang og evt. kan tage biospanden
med ud til beholderen. Derfor fungerer papirsposer måske
bedre her end ved etageboliger, hvor poserne typisk transportere ned i gården ifm. andre gøremål, og hvor hygiejne/
gennemvædet poser, der drypper, kan blive en yderligere
barriere for sorteringen.

3.1.3 – Kommunikation generelt5
• Tydelig skiltning (piktogrammer, tekst, farver) på beholderne er vigtigt for at undgå åbenlyse fejlsorteringer og kan
samtidig hjælpe til at sikre tilstrækkelig kapacitet til restaffald, så andre fraktioner ikke forurenes (30).
•

•

Borgerne tror ofte, at de sorterer korrekt, selvom de ikke
gør det. Tydelig sorteringsanvisning med billeder af godkendte materialer kan være centralt for kommunikationsindsatsen (og evt. kryds over/sur smiley ved centrale problemfraktioner, som fx potteskår/porcelæn). Børn, ældre og
flersprogede borgere har stor glæde af billedbaseret sorteringsvejledning på beholdere, køleskabsophæng eller som
folder. Borgere med dansk etnicitet foretrækker dog stadig
følgetekst med smileys og ”ja tak/nej tak” emner (11).
Nogle borgere mener, at det er kommunens ansvar at sørge
for materiel til indendørs sortering og tror, at de skal sor-

5) Flere af afsnittets anbefalinger gælder også for etageboliger og sommerhuse

tere for kommunens skyld, så den kan spare penge. Man
vælger dog også at gøre det for miljøets skyld. Der er derfor behov for generelt at oplyse om borgernes pligt og ansvar, samt hvorfor vi sorterer (det samfundsmæssige/miljømæssige perspektiv) (11). Dette er et punkt, som også ville
have gavn af mere opmærksomhed på nationalt plan.
•

Indendørs-sortering i køkkenet er vigtigt for nogle borgere,
men de vil overvejende selv skabe deres egen løsning, hvis
de mener at have behov for det. En mindre andel køber materiel til formålet, men mange borgere går direkte ud med
affaldet, da plads og renlighed betyder mere og derfor vurderer, at de ikke behøver en mellemstation (30, 11).

•

Inspiration til indendørssortering er relevant for nogle borgere, men er mest aktuelt i arbejdet med etageboliger. Inspirationsmateriale kan dog fx uddeles sammen med en biospand. Inspirationskataloger kan tage sig ud som billeder
af en håndfuld løsninger, enten som fotos eller tegninger, og
måske følges af vejledende priser (11).

•

Præcis oplysning og vejledning om de nødvendige renhedsniveauer for plast- og metalemballagerne er vigtigt. Ligeledes er en definition på hård og blød plast, da de er kilde til
megen forvirring hos borgerne. Samtidig er der især plastmaterialerne, som borgerne ikke umiddelbart anser som
genanvendelige (30).

•

Borgerne snakker med hinanden om affaldssortering på
arbejdet og med naboen over hækken, hvorfor det (også)
er vigtigt, at kommunen ”fejer for egen dør” og udbreder
god affaldssortering blandt medarbejdere, i institutioner,
skoler og generelt i det offentlige rum som fx på kultursteder, biblioteker og svømmehaller, som alle er steder, hvor
borgerne kommer (11, 87).

•

Klæd renovationsmedarbejderne på, så de også forstår,
”hvorfor vi sorterer”, og ”hvordan man skal sortere”. De er
borgernes første møde med kommunen og kan fungere
som ”udvidet modtagekontrol” og hjælpe med at åbne dialogen. ”Hængere”, gerne billedbaserede, er et godt redskab
til oplyse borgerne om fejlsorteringer m.m., og en partnerskabsbaseret anerkendende dialog med renovationsmedarbejderne om status på ruterne og problemadresser er værdifuld (11, 85).

•

Informer løbende i udviklingen af et nyt tiltag for at fastholde kvalitet såvel som motivation.

•

Facebook, e-boks eller sms kan med fordel anvendes som
en kanal til at informere om en ny ordning (som ved bioaffaldsordning), hvor der kan være mange usikkerheder og
praktiske spørgsmål. På Facebook er der mange brugere og
god mulighed for hurtigt at besvare/moderere spørgsmål/
svar, og borgerne kan hjælpe hinanden med at finde svar (5).
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•

Husk at dække alle målgrupper - de digitale kanaler er fine,
mens nogle borgere stadig foretrækker det helt analogt og
vil have tilsendt information, herunder opfølgninger (5).

•

Kommunen skal søge om direkte adgang til eventuelle lokale Facebookgrupper gennem aftale med borgerrepræsentanter, hvis de skal bruges som kanal for fællesindsatser i et
område. Borgerne deler ikke nødvendigvis noget selv internt, bare fordi man skriver, de gerne må (10).

3.1.4 – Tørre genanvendelige fraktioner
• Pap i to-kammer beholdere udfordres af, at borgerne sorterer for stort pap, som sidder fast og problematiserer tømningen. God kommunikation om kun modtagelse af småt
pap/karton og andre indsamlingsordninger for stort pap (fx
via storskrald, genbrugsplads) er nødvendigt (30).
•

Husstandsbeholdere til glas minimerer konservesglas i restaffaldet og øger sorteringen. Afsætningsmæssigt vil nogle
behandlingsanlæg dog hellere have glas fra tilpassede
kuber/bobler, da det erfaringsmæssigt giver mindre skår i
mængderne og mindre fejlsortering af typisk porcelæn, keramik, jord og sten (30).

•

Plastik fylder meget i restaffaldet, også selvom borgerne har
haft en kildeopdelt sorteringsløsning til rådighed i flere år
(5).

•

Skal boligområdet have en delvist nedgravet beholder til
pap, kan det være en god idé at se på løsningsmuligheder
for indkast i toppen, så pappet evt. kan stampes manuelt
oppefra med en stok (7, 34).

•

Sortering avler sortering. Etablering af gode fælles sorteringsmuligheder for selv en enkelt ny fraktion som pap har
en positiv afsmittende effekt på folks generelle lyst til at sortere i flere fraktioner. Overvej derfor at gå ”all in” fra starten
(7, 34).

3.1.5 – Fællesløsninger
• Det er helt afgørende, at borgerne er med på, ”hvorfor vi
sorterer” og hertil engageres i indsatsen. Samtidig er det afgørende, at kommunen sikrer, at borgerne bliver opmærksomme på, at de faktisk har fået fx nye kubeordninger tæt
på dem og ligeledes, hvordan de skal bruge dem, ellers sker
der ikke noget. Der skal investeres tilstrækkeligt med ressourcer, hvis kommunikationen med lokale genbrugsøer til
tørre genanvendelige materialer skal nå ud til borgerne og
øge udsorteringen (10).
•

Fællesløsninger kan være en rigtig god løsning, når de etableres tæt på borgerne i fx et parcelhusområde (på tværs af
en klynge huse), og hvis borgerne inddrages i etableringsprocessen, så de kan se fordelene for dem selv og bliver opmærksomme på hinandens sortering (7, 34).
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•

Nærhed til ordningen er afgørende. Forsøg viser, at når flere
hundrede husstande deler fællesløsninger, som fx en genbrugsø af kuber, er det kun dem, som i forvejen sorterer, der
får glæde af det. Her øges serviceniveauet for dem, som normalt ville køre på genbrugspladsen, men fordyrer samtidig
indsamlingen uden at øge genanvendelsen. Dette tyder derfor på, at der er et balancepunkt for, hvor mange husstande
der kan kobles på en fællesløsning, og at det måske afhænger af husenes tæthed og involvering i etableringen (10).

•

Sørg for at være i god tid. Demokrati tager tid, og hvis der er
større ændringer i løsningsforslaget, skal det, ud over at
komme på et bestyrelsesmøde, også godkendes på en generalforsamling. Boligområde/grundejerforening skal muligvis have hjælp til at lave fælles budget (7, 34).

•

En tæt kontakt og løbende dialog med grundejerforeningen
eller de udpegede ansvarlige i boligområdet er vigtig for,
at projektet glider, og at de kommer til at føle ejerskab. Det
er eksempelvis vigtigt at give hurtig feedback på henvendel
ser fra den affaldsansvarlige. Det kan være med til at få
evt. utilfredshed til jorden (7, 34).

•

Efter etablering hold da evt. et ”åben genbrugsø” arrangement og bed beboerne komme med affaldstyper, de er i
tvivl om, hvordan de skal sortere og sørg for ekstra opmærksomhed på fejlsorteringer, manglede tømninger og
andre børnesygdomme i indkøringsfasen (7, 34).

•

Arbejd med at etablere affaldsansvarlig repræsentant for
grundejerforeninger. Det kan være en fordel at have en eller
flere beboere, der tager ansvar for at holde øje med containerne, så der hurtigt kan blive fulgt op på, om den bliver
tømt til tiden, henkastet affald og korrekt sortering. En analyse viser, at det er en meget beskeden og overskuelig opgave i praksis (7, 34).

•

En fælles genbrugsø kan blive et mødested, hvor fx en opslagstavle kan sættes op til beboerne eller andet, der kunne
gavne beboerne i kvarteret. Involver derfor evt. beboerne i
at lave det rette setup og design (7, 34).

•

Det kan vise sig at være svært at finde en brugbar placering,
når afstand og tilgængelighed også skal medtænkes. Gennemgå udfordringer ift. vand, spildevand, el, net, kabler, rør
og ledninger i jorden, så der kan udpeges optimale placeringsmuligheder. Der kan tillige være krav om respektafstand (fx 1,5 m), der skal overholdes. Gå derfor i gang i god
tid og undgå vandledninger, da det er dyrt og svært at omdirigere disse (7, 34).

•

Vær opmærksom på hensyn ift. lokalplan (p-pladser, træer
mv.), trafiksikkerhed, handikapvenlighed (indkasthøjde, underlag), tømningsforhold, brandsikkerhed og æstetik (7, 34).
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3.1.6 – Fokus på dialog, inddragelse og aktivering af borgerne
• I forbindelse med forsøg og anden inddragelse af borgerne
har såkaldte vejmøder vist sig som en god metode til at
skabe kontakt, opmærksomhed og dialog (30).

at afkode, men omvendt vil nogle opfatte det som kontrol
(ved første øjekast), og en mere afslappet påklædning kan
overvejes (fx jakke/skjorte/t-shirt med logo) (43).
•

•

•

•

Etabler en (info) kampagnevogn, som kan rulles ud for at gå i
dialog med borgerne og skolebørn. Hertil kan fx studerende
trænes til at blive genbrugsguider, der kan bemande den.
Anvend konkurrencer og lav engagerende aktiviteter omkring vognen, så borgerne tiltrækkes. Vær meget opmærksom på placering centralt, hvor der kommer mange folk og
brug den aktivt i forbindelse med by-events og udrulning af
ordninger. Den borgernære dialog kan forventes at nå ud til
flere end dem som man kommer direkte i kontakt med og er
generelt med til at skabe synlighed om sortering (5, 12).
Borgerinddragelse i landsbyer, hvor småbyernes eget netværk og engagement aktiveres, kan vise sig at være en kosteffektiv løsning, hvis kommunen investerer tid og ressourcer i at fremelske det, og det kan måske erstatte tilsvarende henteordninger eller fællesløsninger, som fx kuber
for tørre genanvendelige materialer. Borgerne skal her mobiliseres til at organisere sig om egen sorteringsanordning,
som det er set med udlevering af en fælles trailer, de selv
kører på genbrugspladsen jævnligt (32).
Trailerforsøg ifm. borgerinddragelsen af landsbyer viser, at
der kan opnås høj udsortering af fokusmaterialer, og når
først borgerne er kommet i gang, vil de gerne udvide og
begynde at sortere mange andre fraktioner. Ligeledes, er det
fundet at dem som kom med i ordningen i 3/4 tilfælde ikke
sorterede før forsøget (32).

Doorstepping er specifikt testet ifm. en ny kubeordning for
plast- og metalemballager, der dækker + 500 husstande. Metoden vil derfor givetvis have en god effekt, hvis den bliver
anvendt ifm. fx nye kildesorteringsordninger ved husstanden (43).

3.2 – Projekter

I følgende projektoversigt ses de projekter, som er sammenfattet eller henvist til i dette kapitel.

03. Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i
Frederiksberg Kommune
04 Vejen til 50 % genanvendelse i kommunerne ved indsamling og behandling af organisk affald
05. Kortlægning af husholdningsaffald samt forsøgsordning for indsamling af organisk affald
07. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft
08. Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer
100% rent kildesorteret bioaffald
10. Øget genanvendelse i bringeordninger

•

•

Borgerinddragelse i etablering af egne løsninger, vidensdeling og via egne netværk kan skabe et værdifuldt bottomup engagement blandt borgerne, som styrkes af de sociale
og ”feel-good” elementer, som det er at gøre noget godt for
miljøet via genanvendelse og genbrug (32).
Facebook kan blive et centralt element i at organisere borgerinddragelsesindsatsen, kommunikation og spredning
blandt borgerne - i hvert fald blandt husstande i landsbyer,
hvor byens fællesskabsfølelse er central for indsatsen (32).

11. Analyse og kommunikationsindsats for bedre sortering af madaffald, plast, papir, metal og glas i villaer
i Brøndby Strand Nord
12. Den Grønne Campingvogn - Affaldssvar på hjul i dit
kvarter
30. Øget genanvendelse i henteordninger
32. Fra skrald til genbrug - læring fra landsby til landsby

•

•

”Doorstepping”, hvor genbrugsvejledere stemmer dørklokker med information om affaldssortering og nye ordninger,
kan være et fint kommunikationsværktøj. Forsøg viser, at
det giver renere fraktioner og øger sorteringen. Det gode
tidspunkt er ml. kl. 16 – 19, hvor folk er kommet hjem fra
arbejde (7, 34, 43). Ressourceforbruget skal afstemmes ift.
gevinsterne, da metoden kan kræve en del.
Med ”doorstepping” skal borgerne mødes i øjenhøjde, så
vil de også opleve det som ”god service”. Giv plads til dialog, spørgsmål, og til at de kan komme af med evt. frustrationer ift. sorteringen. Gør formålet klart og vær bevidst
om fremtoning under besøget. En gul vest med logo er nem

34. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et
løft - version 2
43. Afprøvning af ny kommunikationsform ”doorstepping” til at fremme en ny bringeordning
69. Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til organisk affald for biopulpens indhold af fysiske urenheder
87. Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor
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3.2.1 – Kildesortering af fokusfraktioner og forbedret
kommunikation
Silkeborg Kommune og Silkeborg Genbrug og Affald har gennemført projektet ”Øget genanvendelse i henteordninger” som
et forsøg med kombinationer af beholdertyper til genanvendelige materialer (pap, plast, papir, metal, glas og bio + elektronik/
batteriposer). Dette inkluderede poseforsøg med fire variationer til indsamlingen af madaffaldet (hhv. uden pose og udleveret plast-, bio- eller papirposer) blandt 400 husstande (dvs.
med 100 husstande i hver) med variationer i to- og et-kammerbeholdere, spand til glas og poseordning for småt elektronik.
Formålet var at vurdere den mest funktionelle løsning, som gav
bedst kvalitet og fungerede for både borgere og renovationsmedarbejdere.
Projektet har, ud over kvantitative og kvalitative analyser af det
indsamlede affald, arbejdet med borgeroplysning og -involvering via infomateriale, vejmøder med åben dialog samt interview og fokusgrupper med husstande og renovationsmedarbejdere. Dette har givet en grundig indsigt i både de tekniske og
menneskelige aspekter af de forskellige løsningsmodeller.
I forsøget ses det, at udleveringen af almindelige plastposer til
madaffald havde flest fordele bl.a. i forhold til afsætning/behandling, hygiejne, høj kvalitet, bedste brugeroplevelse + høje
mængder (+ gav mest sortering af de andre fraktioner). Brugerundersøgelsen peger på en generel stor tilfredshed med de
nye genanvendelses-henteordningerne, hvor gennemsnittet på
tværs af de fire forsøgsgrupper ligger på 84% for og 16% imod
at beholde ordninger. Det ses meget tydeligt, at der er mellem
19-22% imod hele det nye setup, hvor man har haft papir, bio
eller egne poser til madaffald, hvorimod i området med plastposer er tilfredsheden 92% for og kun 8 % imod.
Projektet har målt på mængden af reduceret genanvendeligt affald i restaffaldet. Her er madaffaldet reduceret med 60-83 %, og
for de tørre genanvendelige materialer er de reduceret med 5064% (afhængig af område og den uddelte posetype). Projektet
kan overordnet bruges som et fornuftigt baggrundsmateriale i
andre kommuner, hvor man nu overvejer eller har planer om at
indføre genanvendelige henteordninger.
Brøndby Kommune har gennemført projektet ”Analyse og kommunikationsindsats for bedre sortering af madaffald, plast,
papir, metal og glas i villaer i Brøndby Strand Nord”. I 2014
indførte Brøndby Kommune affaldssortering af seks fraktioner i villakvartererne (rest, bio, plast, papir, metal og glas) i tre
to-kammerbeholdere, som naturligvis har givet en fremgang
i sortering til genanvendelse. Dog fandt kommunen på baggrund af en affaldsanalyse, at særligt ét villakvarter i Brøndby
Strand Nord, hvor der er mere blandet etnicitet, ikke sorterede
tilstrækkeligt korrekt.
Efter en indledende undersøgelse af affaldet blev der udført en
kvalitativ brugerundersøgelse af otte udvalgte husstande med
forskellig etnicitet (dansk, tyrkisk, pakistansk og kinesisk). Det
viste sig, at udfordringen ikke lå i at motivere husstandene til at
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affaldssortere – udfordringen lå snarere i, hvordan kommunikationsmetoderne om affaldssortering blev anvendt og var udformet. På baggrund af undersøgelsen udviklede affaldsteamet
seks kommunikationsværktøjer på en intern workshop, som
herefter blev testet i en opfølgende runde med interview af de
otte husstande.
De nye kommunikationsmaterialer er baseret på billeder af
typisk accepterede materialer for hver fraktion samt pile og
tydeligere piktogrammer. I ”brugerundersøgelsen” blev der opnået 20 grundlæggende indsigter i de menneskelige faktorer ift.
sprog, motivation, kultur og forventninger til kommunen, som
har indflydelse på sorteringspraksissen i hvert hjem.
Brøndby Kommune har efterfølgende anvendt materialerne
til bedre sortering blandt kommunens medarbejdere (fx plakater), udlevering af indendørs sorteringsmateriel til institutionerne, udskiftning af klistermærker til billede-baseret sorteringsanvisning på beholderne med ekstra fokus på beholdere
hos ældre med hjemmehjælp samt forbedret borgerdialog ved
at klæde renovationsmedarbejderne på til at møde folk og have
baggrundsviden med om affaldssortering.

Udvalgte kommunikationsmaterialer fra Brøndby Kommunes projekt:
•
		
•

Hængere, der anvendes af renovationsmedarbejderne ved fejlsortering
Plakat med billedbaseret sorteringsvejledning

•
		

Klistermærker med billedbaseret sorteringsvejledning til oversiden af beholderlåg

•
		

Postkort med enkel information om storskrald
og vejviser til hjemmeside

•

Naboquiz om affaldssortering

3.2.2 – Dedikerede forsøg med bioaffald
Frederiksberg Kommune og ARC har foretaget projektet ”Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg
Kommune”. I forsøget har haveboligernes eksisterende henteordning med beholdere til haveaffald været benyttet til samtidig at indsamle madaffald fra husholdninger. Her er der lavet
forsøg med lidt over 50 husstande, som hertil skulle aflevere
”det grønne” fra haven og madaffald samlet. Der giver således
en særskilt fordel i, at der kan spares plads, ved at den eksisterende beholder bliver brugt til begge formål.
Forsøget viser, at denne metode fra et miljømæssigt perspektiv
er fint sammenlignelig med andre metoder til kildesortering af
bioaffald. I projektet er der foretaget en LCA analyse, hvor Fre-
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deriksberg-løsningen sammenlignes med kildesortering, forbrænding og REnescience. Den peger på marginale miljøfordele
mellem de forskellige løsninger, hvor de tydeligste forskelle ses
mellem Frederiksberg-løsningens bedre regnskab for drivhuseffekt, ozon og næringssaltsbelastning over for REnescience,
som omvendt havde bedre effekt på p-genanvendelse og forsuring. Økonomisk er metoden lidt dyrere end den traditionelle
indsamling, hvor haveaffald komposteres, og bioaffald afbrændes, da det bl.a. kræver lidt flere tømninger end ved den oprindelige haveaffaldsordning.
Sorteringsanalysen viser, at der kommer en del flere store
grene, sten og jord med i beholderen end forventet (mellem
ca. 10 – 25%), hvilket problematiserer afsætningen til forbehandling hos Ecogi (produktion af biopulp) og videre til et
biogasfællesanlæg. Derimod kan bioaffaldsmikset afsættes til
Biovækst, som anvender Aikan metoden, hvor der i forvejen
blandes haveaffald og madaffald til en kombineret biogas- og
komposteringsproces. Perspektiveringen peger dog på, at en
evt. øget kommunikationsindsats og opblanding med rent kildesorteret affald (fx fra Frederiksbergs mange etageboliger)
kunne muliggøre afsætningen til normal forbehandling mv.
Madaffaldsdelen opsamlet i bioposer havde en fin kvalitet (9198 % renlighed), dog var mængderne mindre end forventet på
kun ml. 25-30 % af potentialet.
En kvalitativ og kvantitativ brugerundersøgelse af borgernesog renovationsmedarbejderens oplevelser peger på en generel
meget positiv oplevelse og få problemer, som primært handler
om hygiejne (lugt og rengøring af beholder) og bioposernes
holdbarhed/funktionalitet. Det var ikke uden problemer for
borgerne, at de skulle bundte grene ved siden af beholderen til
opsamling med restaffaldstømningen, som gjorde det (oplevet)
mere besværligt, med noget de før gerne måtte bruge beholderen til - og også renovationsmedarbejderne oplevede det som
en forringelse af deres arbejdsmiljø. I forhold til de lave mængder madaffald sås det, at specielt animalske madrester og vædeholdigt madaffald, som fx kaffefiltre, blev fravalgt og påvirkede
borgernes udsorteringsgrad negativt. Dette hang formentlig
sammen med lugtgener og holdbarheden af bioposerne.
Favrskov Kommune foretog projektetet ”Kortlægning af husholdningsaffald samt forsøgsordning for indsamling af organisk affald”. Formålet var at få afdækket mængdepotentialet
af bioaffald før og efter en ny forsøgsordning. Desuden skullet
forsøget også belyse andelen af genanvendelige fraktioner i restaffaldet, hvor borgerne i forvejen har haft en todelt beholder
siden 2013 til småt pap/papir og metal/glas/hård plast. Forsøget
så også på, om afstanden til genbrugspladser havde indflydelse
på borgernes sortering. De ca. 350 husstande i forsøget modtog
åndbar biospand til køkkenet og hhv. papir- og bioposer, som
der skulle skiftes mellem under forsøget.
Kortlægningen viste, at sammensætningen af affaldet i en
landsby ikke adskilte sig væsentligt fra sammensætningen i et
villakvarter i by, og at afstanden til en genbrugsplads heller ikke
er afgørende for sorteringsgraden (nær vs. 12 km afstand). Selv

om kommunens borgere fik muligheder for at frasortere papir,
plast, glas og metal i en særskilt beholder, blev der stadig fundet
en del tørre emballager i restaffaldet (ca. 25%), herunder specielt plastik (12%). Det danner derfor basis for generel målrettet kommunikationsindsats omkring sortering heraf.
I løbet af det over seks måneder lange forsøg med indsamling
af bioaffald blev der gennemsnitligt opsamlet 1,24 kg/hs/u.
Dette svarede kun til ca. 36 % af det estimerede potentiale,
hvilket derfor forventes at kunne blive øget over tid og derfor
kan siges at kræve en tilvænningsperiode. Restaffaldsanalysen
viste samtidig, at der kun var lidt faldende mængder madaffald
i restaffaldet, hvilket er svært at forklare. Et par af forklaringsmulighederne pegede på, at borgernes madrester normalt var
gået til fx høns, hunde eller katte eller hjemmekomposteringen
samt borgernes forståelse af start/sluttidspunkt for forsøget.
Renovationsmedarbejderne vurderede, at der nok var en 25-30
% af husstandene, der slet ikke sorterede bio under forsøgsperioden, hvilket også kan være en forklaring.
Der blev opnået en fin renhed i madaffaldet med et forholdsvis
småt udsorteret rejekt i forbehandlingen. Borgerne oplevede
det ikke som særlig svært at frasortere madaffaldet og havde
(igen her) i dette forsøg mest fokus på de hygiejniske/funktionelle forhold undervejs i forsøget.
I det omtalte projekt på Samsø (afsnit 2.2.1) ”Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer 100% rent kildesorteret bioaffald” opnåede projektet en meget høj udsorteringsgrad på ml.
3,9 - 4,7 kg/hs/uge. Dette forsøg peger derfor på, at en markant
kommunikationsindsats med fokus på nudging kan være med
til at øge udsorteringen signifikant, selvom der kan være tale
om geografiske forskelle.
Esbjerg Kommune har i projektet ”Vejen til 50 % genanvendelse
i kommunerne ved indsamling og behandling af organisk affald” set på en lang række aspekter for etableringen af en bioaffaldsordning.
Projektet tager udgangspunkt i et forsøg omkring Tjæreborg by,
hvor alle 1070 husstande blev en obligatorisk del af forsøget.
Hertil blev husstandene inddelt i fire områder (grøn, rød, gul og
blå), så det var muligt at lave forskellige scenarier med ny bioaffaldsordning. Herunder blev der set på; håndtering af affaldet i
køkkenet, valg af affaldsbeholder/sæk til affaldet, indsamlingsmateriel og køretøjer, arbejdsforhold ved indsamling af bioaffald, forsortering på anlæg inden afsætning og afsætning til
bioforgasning
Borgerne i byen havde i forvejen en pap/papir beholder (190 l)
og en beholder til MGP (190 l), haveaffaldsbeholder (240 l) foruden miljøkasse og bestilleordning til storskrald. Borgerne var
derfor vandt til at sortere. I områderne blev der testet forskellige beholderløsninger til bioaffald:
•

Køkkenspand uden levering af poser, til vegetabilsk kompostsortering sammen med haveaffaldet
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•

Separat bioaffaldsbeholder med udlevering af papirposer
og biospand

•

To-kammerløsning (også til restaffald) med udlevering af
papirposer og biospand

•

To-kammerløsning med udlevering af plastposer og biospand

Konklusionerne fra forsøget peger her på, at området der kun
sorterede vegetabilsk udsorterede væsentlig mindre end de
andre forsøgsområder og fik en samlet genanvendelsesprocent
på 35%, hvilket var status quo. I de tre andre områder blev der
opnået en genanvendelsesprocent på ml. 55-57 %. Genanvendelsesprocenterne blev udregnet ved også at tage mængder
med afleveret på genbrugspladsen, divideret med antal husstande i de forskellige forsøgsområder. Samtidig blev der fundet en
række forhold omkring indretningen af ordningen. Bl.a. var der
problemer med skillevæggene i beholderen ift. tømning. Ligeledes blev der set på forholdene med hhv. papir og plastposer,
hvor plastposer havde flest fordele for både borgernes og renovatørens oplevelse af hygiejne og funktionalitet, samtidig med
at papirposer gav problemer ift. tømning i to-kammerbeholderene. I en test af forbehandling af bioaffaldet med både papir og
plastposer hos Komtek, blev der ikke fundet signifikante forskelle af urenheder i biopulpen.
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pap og karton til genanvendelse, fx fra morgenmadsæsker og
papruller fra toiletpapir. I to andre parcelhuskvarterer blev der,
også i tæt samarbejde med beboere, etableret to affaldsøer til
glas, metal, plast, pap og papir. Læringen fra processen i projekterne har været mange og generelt positive.
De fleste er begyndt at sortere mere til genanvendelse, når muligheden er ”lige om hjørnet”, og de sparer dermed også mange
ture til genbrugspladsen (3-6 ture om året). Fx var der i forundersøgelsen 60 %, der oplyste, at de ikke sorterede emballageplastik, men efter etableringen af de fælles nedgravede beholdere og borgerinvolveringen var der kun 10 %, der svarede, at
de stadig ikke sorterede plasten fra.
Som en modsætning til ovenstående forsøg har Silkeborg Genbrug og Affald og Reno Djurs gennemført projektet ”Øget genanvendelse i bringeordninger” med opstilling af kuber til sortering af papir, pap, glas, metal og plast i to landsbyer (Mørke
og Lemming/Serup) i Midtjylland. Målsætningen var at få nedbragt disse fraktioners andel af restaffaldet ved at få borgerne til
at bringe affaldet til de opstillede kuber.
Borgerne er blevet informeret gennem hængere, husstandsomdelt brev, sorteringsvejledning, artikel i lokalavis, oplæg for
lokalråd mv. Man opfordrede bl.a. her borgerne til at dele indendørs sorteringsløsninger med hinanden i den ene landsbys
Facebookgruppe.

3.2.3 – Etablering og aktivering af borgerne omkring
fællesløsninger
Albertslund Kommune har gennemført projektet ”Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft” (version 1 og 2),
hvor de har arbejdet med nye muligheder for, at haveboliger
(parcelhuse) kunne få etableret fællesløsninger til sortering af
de tørre genanvendelige materialer på tværs af klynger med
huse i stedet for traditionel individuel hustandindsamling med
beholdere.

Hertil blev der før og under forsøget analyseret på det indsamlede restaffald. Konklusionen er, at fraktionernes andel af
restaffaldet ikke har ændret sig under forsøget. Det indsamlede
affald i kuberne skønnes derfor primært at stamme fra andre
ordninger, fx sorteret affald som ellers ville være kørt på genbrugspladsen. Projektet konkluderer, at informationsindsatsen
ikke har været tilstrækkelig til at bevirke en målelig adfærdsændring hos borgerne. Det er i store træk kun dem, der i forvejen
sorterede (til genbrugsplads), som har haft glæde af ordningen.

Albertslund havde her fokus på at etablere delvist nedgravede
beholdere tæt på en klynge af parceller, så beboerne fik mulighed for på kort afstand at aflevere både stort og småt pap og
karton. Deslige at øge andelen af beboer, der sorterede småt

3.2.4 – Dialog med og mellem borgerne
Lyngby-Taarbæk Forsyning har i projektet ”Den Grønne Campingvogn – Affaldssvar på hjul i dit kvarter” undersøgt, hvordan
man kan få borgerne til at føle sig hørte og velinformerede i
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forbindelse med en ny ordning, hvor borgerne samtidig fik nye
affaldsbeholdere med fire rum til sortering af plast, papir, metal
og glas.
Konceptet var her, at der blev købt en gammel retro-campingvogn, som blev ombygget til en kampagnevogn, der blev centralt placeret i kvarterene ifm. udrulningen af affaldsbeholdere
i tre etaper. Kampagnevognen var her bemandet af to affaldsguider (studerende fra DTU’s miljølinje som blev klædt på til
formålet), som kunne svare på spørgsmål og guide beboerne i
brugen af den nye affaldsbeholder.
Kampagnevognen blev placeret tre steder centralt for hver
etape af udrulningsområdet. Projektteamet tog løbende målinger af, hvad borgerne spurgte om, hvad de havde svært ved
at sortere, hvilken tømmedag de havde osv. Undervejs blev besøgstallet målt, så det kunne anvendes til at placere vognen ved
næste opstilling.
Forsøget viste, hvor afgørende en central placering var (fx ved
supermarkeder, indkøbscentre, idrætshaller mv.) for at komme
i dialog med borgerne. I alt fik vognen 269 borgere på besøg
på 6 opstillingsdage (weekender) ud af de 4700 husstande, der
havde modtaget de nye beholdere – hvilket svarer til godt 6 %
af husene i området. Alle borgere var dog enormt positive over
for tiltaget og spurgte ind til de nye ordninger og sorteringskriterier. Mange udtrykte, at de tog budskaberne med hjem på
vejen til deres naboer, hvor snakken i forvejen gik om de nye
genbrugsbeholdere.
Efterfølgende har Lyndby-Taarbæk valgt at anvende vognen
fremadrettet ifm. primært by-events. De tænker i højere grad at
lave skoleaktiviteter og konkurrencer omkring vognen, så der
kan tiltrækkes flere borgere.
Herning Kommune har i projektet ”Fra skrald til genbrug – læring fra landsby til landsby” undersøgt, hvordan borgernes
bevidsthed og engagement i sorteringen kan fremmes ved at
inddrage borgerne i landsbyer. Formålet var her at bruge tre
udvalgte landsbyers egne netværk ved at inddrage af borgerforeninger og nøgleaktører. Landsbyen Studsgård med ca. 200 husstande var frontløber på projektet, hvorefter Skarrild med ca.
100 husstande og Karstoft med ca. 52 husstande kom med. I alt
deltog 114 husstande i projektet.
De deltagende husstande fik foræret indendørsbeholdere til
sortering af hård/blød plast, metal og dåser. Det blev vurderet,
at sortering af få fraktioner gør processen overskuelig, og dette
med forhåbning om, at borgerne af sig selv vil sortere andre
fraktioner. Som modsvar til en lokal station med fx kuber fik
hver landsby en fælles trailer til sortering, som borgerne skulle
organisere sig omkring og selv sørge for blev tømt på genbrugspladsen.
For at inddrage så mange husstande som muligt, blev der i projektet løbende afholdt arrangementer; madspildsmåling, fællesspisning med snak om madspild og klimatiltag, affaldsoplæg

på skolerne, infoarrangementer i beboerforeningerne, lodtrækningskonkurrencer med små præmier, rundvisningsarrangementer på genbrugspladsen m.m. Samtidig blev der oprettet en
byttecentral i Studsgård.
Resultatet er, at borgerne i de tre landsbyer endte med at sortere
metal- og plastemballager på niveau med kommuner, hvor der
en høj sorteringsgrad. For plastemballager (hård og blød) blev
der udsorteret ml. 12-18 kg/hs/år, hvilket svarer til ml. 32-47 %
af de potentielle mængder. For metalemballagerne (metal og
dåser) blev der udsorteret ml. 6-10 kg/hs/år, hvilket svarer til
ml. 29-49 % af de potentielle mængder. I brugerundersøgelsen
viste det sig, at ikke kun ildsjæle var med i sorteringen, men at
76 % af deltagerne ikke sorterede før forsøget. Borgernes engagement og interne dialog (mund-til-mund) var afgørende for
projektets succes.
Hillerød Forsyning har i et projekt arbejdet med ”Afprøvning
af ny kommunikationsform ’doorstepping’ til at fremme en ny
bringeordning” med kuber til plast og metalemballager opsat
lokalt ved supermarkeder. I to byområder, henholdsvis landsbyen Skævinge på 2500 indbyggere og Skansevej (en del af Hillerød), er det testet om dialog og overlevering af information
direkte ved borgernes dørtrin (doorstepping) fik en effekt på
sorteringen.
Skævinge fungerede som testområde, hvor Skansevej var kontrolområde. Ved at sende en affaldsguide rundt til landsbyens
538 husstande ml. kl. 16-19 opnåede man kontakt til 82% af
byens husstande (440 i alt). Her blev der spurgt ind til, om de
havde fået en folder om den nye ordning (rundsendt til alle
husstande), og hvis de ikke havde det, fik de en udleveret. Ligeledes var der her mulighed for at tale med borgerne om deres
sortering (generelt) og lade dem stille spørgsmål.
Resultatet af forsøget blev målt på sorteringskvaliteten af plastog metalemballagerne i kuberne. Lige så blev gjort på mængden
af fokusmaterialer i restaffaldet. Ift. kvaliteten fandt projektet,
at emballagerne var blevet betydeligt bedre i Skævinge, som
havde modtaget doorstepping. I en restaffaldsanalyse blev der
fundet, hvad der svarer til ca. 4-5 kg/hs/år mindre plastemballager og ca. 1-1,5 kg/hs/år metalemballager i sammenlignet
mellem de to områder. Det viste altså et mindre fald i fokusmaterialer, selvom usikkerheder områderne imellem må tages i betragtning. Det må derfor forventes at kunne have en endnu tydeligere effekt på mængderne, hvis metoden var blevet anvendt
ifm. indførelse af en henteordning.
I et opfølgende interviewbaseret survey var borgernes oplevelse særdeles positive og angav, at doorstepping-metoden gav
klarhed om sorteringen, ordningen og gav motivation. 41 %
sagde, det gjorde en positiv forskel for deres sortering, hvor 59
% sagde, at det ikke gjorde en forskel – det gjorde ikke en negativ forskel for nogle af respondenterne. 98 % synes godt om at
blive kontaktet på denne måde.
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04 / GENBRUGSPLADSER
Genbrugspladserne er en central bestanddel af den kommunale
service og håndtering af borgernes affald, og derfor en vigtig
kilde til at opnå en større og bedre genanvendelsesgrad af de
mange forskellige affaldsfraktioner.
Mange kommuner arbejder med at etablere kommunikationsindsatser og indrette fremtidens genbrugspladser for at gøre
genanvendelsen bedre med renere fraktioner og mere direkte
genbrug. På mange genbrugspladser er det en stor udfordring
at få udsorteret det genanvendelige affald fra de brændbare
fraktioner. På flere genbrugspladser har det vist sig at være
minimum halvdelen af det brændbare affald, der egentlig kan
genanvendes.
Indretningen af en genbrugsplads findes der ikke kun én opskrift på – det afhænger af demografiske og geografiske forhold.
Genbrugspladserne findes i mange udgaver med forskellige
størrelser, udformninger og åbningstider. Nogle er meget små
og uden pladspersonale, og andre er meget store med plads til
over 90 forskellige fraktioner. Hver genbrugsplads må derfor
tage udgangspunkt i egne forhold, men det er dog tydeligt, at
det ofte er de samme faktorer, der spiller ind i kommunikationen og indretningen af genbrugspladserne. Det betyder, at
kommunen må arbejde med netop dé faktorer og elementer,
der giver bedst mening, og tilpasse dem i forhold til den enkelte
kommunes service.
Det fremgår særligt, at det skal være nemt og overskueligt for
borgere og virksomheder at aflevere og sortere deres affald på
genbrugspladserne. Uafhængigt af hinanden peger kommunerne i projekterne på, at indretning og rækkefølge på containere
og affaldsbeholdere er essentielle elementer for at reducere
fejlsorteringer. Her er det eksempelvis bevist, at man kan reducere affaldsmængden til forbrænding ved at placere containerne til de brændbare fraktioner som de sidste på vejen rundt
på genbrugspladsen. Derudover skal der gøres en indsats for
at gøre skiltningen mere iøjnefaldende og informativ, således
at det tydeliggøres, hvor de forskellige fraktioner skal afleveres
til genbrug og genanvendelse. Og det er også vigtigt at fortælle

brugerne, hvilken værdikæde det genanvendelige affald indgår
i efterfølgende.
Der peges i størstedelen af projekterne på pladspersonalet som
den mest betydningsfulde ressource. Pladspersonalet er kommunernes bedste indgang til at vejlede og kommunikere med
de borgere og virksomheder, der kommer på genbrugspladsen.
Pladspersonalet står i første række i forhold til at yde borgere
og virksomheder den gode service, som kommunen stræber
efter. Pladspersonalets viden og kompetencer er derfor vigtige
hvis mængden til genanvendelse skal øges.
I de følgende afsnit vil kommunernes indsatser, herunder hvordan man kan udnytte pladspersonalet, blive gennemgået på
baggrund af de gennemførte projekter på genbrugspladserne
rundt om i landet.

4.1 – Overvejelser og anbefalinger

I de følgende afsnit er vigtige overvejelser og anbefalinger sammenfattet på tværs af projekternes resultater.
4.1.1 – Kommunikation
• Overvej at bruge den fælles fotobank og det fælles piktogramsystem, for at skiltningen og vejledningen i kommuner
og organisationer bliver entydig mht. farver og symboler
(37, 44, 88).
•

Kommunikér både, hvad brugerne skal gøre og hvorfor:
bannere og skilte ved fraktionerne på genbrugspladserne
kan med fordel indeholde budskaber, fakta og nøgletal. Det
fungerer samtidig som dialogværktøj, som pladsmedarbejderen kan anvende i mødet med brugeren (9, 51, 52, 81).

•

Fortæl hvad der sker med det affald, der afleveres. Det er
vigtigt for at undgå myter om, at sorteret affald blot brændes af (81).
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•

Benyt det økonomiske argument: sæt eksempelvis information på containerne om, hvor mange tusinde kroner der
spares ved at frasortere de genanvendelige fraktioner frem
for at smide i dem i småt brændbart (51).

•

De brugere, der tøver, sorterer ofte mere korrekt: det vurderes derved, at ved brug af piktogrammer, bannere, skilte og
vejledningsoversigter får man brugerne til at stoppe op,
tænke og forholde sig til hvad de skal aflevere hvor, hvilket
vil øge mængden til direkte genbrug og genanvendelse
(41, 52).

•

Pladspersonalet er den mest betydningsfulde ressource.
Personlig vejledning fra en pladsmedarbejder gør det nemmere for brugerne at orientere sig ved og forstå nye tiltag og
skiltning på genbrugspladsen (9, 51).

•

Giv brugerne en sorteringsvejledning og en oversigt over
genbrugspladsen til hjemmebrug, så de får tænkt sortering
ind i deres affaldshåndtering, inden de tager på genbrugspladsen og samtidig får pakket bilen efter pladsindretningen. Det kan fremgå af vejledningen udfra princippet: Tænk
før du pakker traileren (41, 67).

•

Benævnelsen ’småt brændbart’ skaber forvirring. Det kan
på tværs af genbrugspladser fremadrettet overvejes, om benævnelsen skal ændres (9, 41, 81).

•

Træaffaldssorteringen kan eksempelvis indrettes efter fraktionsbetegnelser i piktogramsystemet: “Indendørs umalet
træ”, “Indendørs malet træ”, “Indendørs træ”, “Udendørs
træ” og “Paller” (se evt. afsnit 7.1.7 bl.a. om ”metode til lokal
afsætning og eftersortering af træfraktioner”)

•

•

Et slusesystem eller en modtagestation ved brændbart er
en effektfuld måde at få affaldet sorteret bedre. Det koster
dog mange personalemæssige ressourcer. Tiltaget kan have
en stor effekt, da brugerne herigennem bliver guidet og tillægger sig de gode vaner ved næste besøg på genbrugspladsen. Det anbefales at etablere et slusesystem, der kan flyttes,
åbnes og lukkes på udvalgte dage eller tidspunkter (9).

•

Placér de brændbare fraktioner sidst i kørslen rundt på genbrugspladsen. Det giver brugerne mulighed for at orientere
sig i de genanvendelige fraktioner først (81).

•

Placér de fraktioner, der typisk fejlsorteres, ved siden af
containerne til småt og stort brændbart. Der er også gode
erfaringer med at stille en lille kip-container til fx træ eller
plast ved siden af småt brændbart (81).

•

Placer borgernes hyppigst anvendte fraktioner sammen for
at fremme sorteringen. Det gælder fx forskellige træfraktioner, byggeaffald eller pap og papir - det øger brugervenligheden på genbrugspladsen og dermed kvaliteten af sorteringen (52, 67, 81).

4.1.3 – Pladspersonalet
• Inddrag pladspersonalet i projekter og udvikling af eventuelle uddannelsesforløb og brug deres viden og erfaring til
at udvikle servicen på pladsen. Herved oplever pladspersonalet ejerskab til de fælles beslutninger, hvilket styrker læring og motivation, og dermed bedre vejledning til brugerne (52, 55, 81).
•

Pladspersonalets tilstedeværelse, personlige kontakt og vejledning omkring korrekt affaldssortering har stor betydning for, at brugerne sorterer deres affald korrekt
(41, 51, 52, 67).

•

Italesæt pladspersoanlet som genbrugsvejledere for at opbygge denne identitet omkring dem: skriv det evt. på deres
uniform.

•

Sørg for, at pladspersonalet er i nærheden af ”problem”
-områderne. Det gør det nemmere at vejlede brugerne til at
gøre det rigtige (81).

•

Det pointeres i flere af projekterne, at det kræver ekstra tid
og ressourcer at have pladsmedarbejdere stationeret ved
bl.a. sluseordninger, småt brændbart eller indgangen (9, 41).

•

Pladspersonalet finder kommunikationsmaterialer brugbare som middel til at komme i dialog med borgerne på genbrugsstationen, fx plakater, sorteringsvejledninger, digitale
standere og uddeling af pastilæske/tømmerblyanter
(25, 41, 52).

•

Udveksling af erfaringer og kommunikation mellem pladspersonalet og andre ansatte i organisationen er vigtigt for
at sikre optimal sortering. Brug fx en dialog-dagbog som
kommunikationsplatform til at kunne stille spørgsmål og til
at udveksle erfaringer internt i organisationen (51, 52, 67).

•

Pladspersonalet skal løbende informeres om resultaterne
på genbrugspladsen, hvilket øger motivationen for at opretholde indsatsen. Der kan eksempelvis gøres brug af et
scoreboard, som også kan bruges til at konkurrere med
andre genbrugspladser (52).

Grafisk kommunikationsmateriale, piktogrammer og farvekoder er en god idé, da nogle brugere har lettere ved visuel
indlæring, mens det samtidig er en stor hjælp for brugere,
der ikke kan læse og forstå dansk (41, 81).

4.1.2 – Pladsindretning
• Det handler om at fremme brugervenligheden på genbrugspladsen, så brugerne har let ved at udsortere affaldet i stedet for at smide det i småt eller stort brændbart.
•

Gør pladsen så tilgængelig som muligt, så det er nemt at
komme rundt med bil og trailer, og nemt at nå rundt til hver
enkelt container (67, 81).
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•

Sørg for, at pladspersonalet løbende får kompetenceløft
og bliver opkvalificeret til de stigende krav, der møder dem
fra borgere, virksomheder og omverdenen. Pladspersonalet
skal være opdateret omkring nye tiltag på området, så de
kan give brugerne bedst mulig vejledning (67, 81).

4.2 – Projekter

I følgende projektoversigt ses de projekter, som er sammenfattet eller henvist til i dette kapitel.
09. Uforløste potentialer på genbrugspladsen
25. Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstationer
41. Fra garage til genbrugsstation
51. Fra småt og stort til mindre - brugeradfærd og nye
kommunikationsformer på genbrugspladserne
52. Bedre sortering af ”rent træ” på genbrugsstationer
– udvikling af kommunikationsløsninger målrettet
borgere med afsæt i relevante aftageres kvalitetskrav
55. Bedre sortering af de brændbare fraktioner - gennem uddannelse af fremtidens pladspersonale
67. Det Grønne Spor - en genvej til bedre ressourceudnyttelse på genbrugspladser
81. Genbrugspladser - genbrug af gode løsninger

4.2.1 – Relaterede fraktioner placeres tæt for at reducere
brændbart affald
Gentofte Kommune har gennemført projektet “Fra garage til
genbrugsstation” på Gentofte Genbrugsstation. Her var målet
først og fremmest at finde frem til, hvor stor en andel af småt
brændbart, der bestod af genanvendelige fraktioner og hvilke
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fraktioner udfaldet primært bestod af. Undersøgelsen viste, at
50% af affaldet var genanvendelige fraktioner. Yderligere viste
den, at 16% var trykimprægneret træ, farligt affald, elektronik
m.v., hvilket betød, at kun 34% af affaldet i småt brændbart reelt
var brændbart affald.
Gentofte Kommune har i projektet hentet inspiration fra Høje
Taastrup Genbrugsstation, som har flyttet rundt på fraktionernes plads på genbrugspladsen. Det kan på oversigtskortet
over Høje Taastrup Genbrugsstation ses, at de har placeret restzonen (småt brændbart) i slutningen af køreturen rundt på genbrugspladsen. Samtidig er de fraktioner, der ofte fejlsorteres i
småt brændbart (pap og plast), blevet stillet i nærheden af containerne til småt brændbart for at gøre det lettere for brugerne
at sortere rigtigt.
Projektet på Gentofte Genbrugsstation var en del af en større
undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen af småt brændbart
og en adfærdsundersøgelse blev forskellige tiltag afprøvet for at
øge udsorteringen af de genanvendelige fraktioner.
Gentofte Kommune har forsøgt at sætte mere fokus på udsorteringen i området ved småt brændbart ved at etablere en sorteringsvæg med tilpassede indkasthuller for at reducere risikoen
for, at brugere gentager tidligere brugers fejlsorteringer. Sorteringsvæggen ved siden af småt brændbart gør det nemmere at
komme af med papir, træ, hård plast og blød plast. Yderligere
blev der opsat et sorteringsbord, der gør det nemmere for
brugerne at sortere genanvendelige fraktioner fra resterende
affald til småt brændbart på stedet, hvis dette ikke var gjort
hjemmefra. Samtidig er det prioriteret, at pladspersonalet står
oftere i området med henblik på at vejlede og hjælpe brugerne
til at sortere rigtigt. Der er til brug for pladspersonalet udviklet
formidlingsinstrukser med gode historier og korte budskaber,
som de bruger ved sorteringsvæggen.

Konstruktionen af sorteringsvæggen er samlet i et katalog
”Konceptbeskrivelse for sorteringsvæg”, hvor planskitse,
materialer, udstyr og konstruktionsmål beskrives.
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For at puffe yderligere til brugernes adfærd er der opstillet
montrer foran sorteringsvæggen med information om affaldets
værdikæde samt digitale pyloner ved indgangen til genbrugspladsen med budskaber som: ”Hård plast kan blive til nyt legetøj” og ”Op til 50 % af det affald, som bliver brændt, kunne være
genbrugt”. Pladspersonalet fandt disse visuelle kommunikationstiltag brugbare til at starte en god dialog med brugerne.
En måling i september 2016 viste, at der til dato er blevet afleveret det laveste antal tons affald i småt brændbart på Gentofte
Genbrugsstation: der blev afleveret 198 ton i 2016 mod 245 ton
i 2015. Projektet er således et eksempel på, hvordan man kan
gøre det nemmere for brugerne at aflevere deres affald i den
rigtige container ved at placere containerne til træ, papir, hård
plast og blød plast tæt på containere til stort- og småt brændbart samt at brugerne får ekstra vejledning fra pladspersonalet.
Følgende udfordringer kan udledes fra undersøgelsen på Gentofte genbrugsplads:
•

•

Der er stor usikkerhed hjemme såvel som på genbrugsstationen omkring, hvad benævnelsen ”småt brændbart” dækker over. Gentofte Kommune valgte ikke at ændre benævnelsen, men forsøger at synliggøre, at der er forskel på genanvendelse og forbrænding.
De mindre indkasthuller i sorteringsvæggene synes at give
udfordringer i form af kødannelse, når der kommer flere
brugere med usorteret affald.

4.2.2 – Containernes rækkefølge og affaldssluse øger genanvendelse og genbrug
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) har i projektet “Det
Grønne Spor - en genvej til bedre ressourceudnyttelse på genbrugspladser” undersøgt, hvorledes en ændret pladsindretning,
nye oversigtskort og direkte dialog med brugerne kan forbedre
udsorteringen af genanvendelige fraktioner fra det brændbare
affald på AVVs genbrugsplads i Hjørring Øst.

Pladspersonalet blev uddannet til at gå i dialog med brugerne,
og under forsøget var genbrugspladsen fuldtidsbemandet.
Pladspersonalet var ekstra synlige ved indgangen til pladsen
samt ved de brændbare fraktioner.
Det vurderes, at den væsentligste indsats har været den øgede
bemanding af pladspersonalet, som har muliggjort ekstra
vejledning og dialog med brugerne. Information og skiltning
omkring korrekt affaldssortering på genbrugspladsen synes at
virke, men ikke i samme grad som den direkte kontakt og vejledning, pladspersonalet kan give brugerne.
Efter forsøget er mængden af affald afleveret til forbrænding
faldet fra 1.220 ton i 2015 til 820 ton i 2016, hvilket svarer til et
fald på 33%. Det har betydet, at hvor der før i gennemsnit blev
afleveret 52 ton brændbart om ugen på genbrugspladsen, bliver
der efter forsøget kun afleveret omkring 38 ton. Samtidig er udsorteringen til træ, pap, plast og genbrug steget. Det kan yderligere konstateres, at forsøget har bevirket, at der på den nærmeste genbrugsplads Hjørring Vest kan ses en afsmittende effekt,
da der også her blev sorteret flere genanvendelige fraktioner fra
småt- og stort brændbart uden øget pladspersonale.
Randers Kommune og Reno Djurs har i projektet “Uforløste
potentialer på genbrugsstationen” ligesom førnævnte projekt
også arbejdet med at etablere en sluseordning på en stor bynær
genbrugsstation i Randers og en mindre lokal genbrugsstation
i Ryomgård på Djursland. I forsøget på at få udsorteret flere
fraktioner til genanvendelse og direkte genbrug blev forskellige
tiltag undersøgt: bl.a. containernes placering, øget information,
skiltning om sortering og øget bemanding.
Den øgede information med bannere, sorteringsfoldere m.m.
havde i sig selv kun en lille virkning, men var dog god at bruge
for pladsmedarbejderne, da de kunne henvise brugerne til
dem. Det gav pladsmedarbejderne nogle legitime udsagn at
støtte sig op ad - brugerne opdagede sjældent informationen
selv.

AVV har etableret en affaldssluse for at få færre genanvendelige
fraktioner afleveret i brændbart eller deponi. Pladsindretningen er ændret, så det ikke længere er muligt at køre direkte over
til de brændbare fraktioner, og brugerne er derfor nødsaget til
at køre rundt forbi de genanvendelige fraktioner først. Den ændrede rækkefølge på containerne har til formål at efterkomme
affaldshierarkiets prioritering.

Det var særligt affaldsslusen, der gjorde indtryk i projektet. Den
stod én uge på hver genbrugsplads, og alle, der ville aflevere
noget til småt brændbart, skulle først have deres affald gennemgået på et bord. Mange af de sække, der blev gennemgået, indeholdt pap og hård plast, og nogle indeholdt endda papir, metal,
træ og WEEE. Brugerne var ofte overraskede over, at pap, papir
og plast ikke var en del af det brændbare affald.

Brugerne har fået udleveret en håndbog for at gøre det lettere
at aflevere affaldet til genanvendelse og genbrug på genbrugspladsen, da de hjemmefra kan orientere sig om pladsindretningen og sortere og pakke bilen efter containernes rækkefølge.

Den ekstra bemanding hjalp på Ryomgård, som ikke er så stor
en plads, mens det ikke gjorde så stor en forskel på Randers
genbrugsstation, som er noget større og har flere besøgende.

Grønne spor blev malet på asfalten på genbrugspladsen til de
genanvendelige og genbrugelige fraktioner, og ligeledes blev
asfalten ved brændbart og deponi malet rødt for at gøre den
opdelte affaldssortering mere tydelig og overskuelig.

Reno Djurs vurderer, at det er muligt at reducere andelen af
fejlsortering på årsbasis i småt brændbart med op til 68 % ved
at anvende slusen – også selvom den ikke er permanent. Det
kunne nemlig ses, at brugerne sorterede bedre i ugerne efter
slusen var etableret, og det er dermed muligt at lave en periodisk sluse, der samlet set giver en stor effekt. En periodevis brug
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af slusesystemet kunne være at foretrække for at spare på ressourcerne. Samlet viser resultaterne, at Reno Djurs, efter projektets forløb på 7-8 mdr., har flyttet 1.274 ton fra småt brændbart
til genanvendelse – det er ca. halvdelen af mængden.

af en undervisningssession og en efterfølgende debriefing.
Debriefingen har sikret løbende tilpasning af undervisningen,
således at pladspersonalet fik størst muligt individuelt udbytte
af forløbet.

Efter forsøget har Reno Djurs opstillet permanente sluser på
alle deres genbrugsstationer, der kan bemandes ind imellem
som afsæt for dialog med brugerne. Affaldssluserne sender i sig
selv gode signaler, der taler for at udsortere de genanvendelige
fraktioner - også når pladserne ikke er bemandede.

Der er lavet en affaldsanalyse før, under og efter projektet. Efter
uddannelsesforløbet ses der en stigning i andelen af korrekt sorteret småt brændbart, som er steget fra 22% i 2014 til 53% i 2017.
Andelen af genanvendelige materialer i småt brændbart faldt fra
68% til 40%. Resultaterne viser, at pladspersonalet kan påvirke
udsorteringen af småt brændbart gennem en ændret tilgang til at
tage kontakt og vejlede brugerne på genbrugspladserne.

4.2.3 – Uddannelse af pladspersonalet
I flere projekter peger brugerne på, at det er pladspersonalet på
den lokale genbrugsplads, som er den vigtigste informationskilde. Det viser, hvor stor en betydning og rolle en pladsmedarbejder kan have for borgernes oplevelse af kommunikation og
god service. Det kan således være effektivt at tænke pladspersonalet ind i kommunens kommunikation og klæde dem på til at
kunne vejlede omkring korrekt affaldssortering.
Reno Djurs har undersøgt, om et målrettet uddannelsesforløb
for pladspersonalet kan forbedre udsorteringen af genanvendelige fraktioner fra småt- eller stort brændbart på deres genbrugsstationer. I projektet “Bedre sortering af de brændbare
fraktioner - gennem uddannelse af fremtidens pladspersonale”
er formålet, at uddannelsesforløbet skal motivere og give pladspersonalet kompetencer i korrekt affaldssortering. Der er foretaget interviews med pladspersonalet forud for uddannelsesforløbet for at få forståelse for oplevede udfordringer, og hvilke
kompetencer de synes at mangle.
Reno Djurs har sammen med Econet A/S faciliteret et uddannelsesforløb bestående af 5 moduler, hvor hvert modul bestod

Uddannelsesforløbet og opbygningen af de 5 moduler er
samlet i et katalog til inspiration for andre kommuner og
forsyningsselskaber, som kan have samme interesse i at
udvikle fremtidens pladspersonale.

4.2.4 – Bedre sortering af træ til genanvendelse
Affaldstræ udgør en betydelig del af de affaldsmængder, der afleveres på de kommunale genbrugspladser. Ligesom med papir,
pap og plast konstateres der i flere projekter, at en del rent træ
til genanvendelse ender i enten småt- eller stort brændbart.
Der er i de senere år blevet udsorteret mere og mere træ til genanvendelse fra genbrugspladserne. Det viser, at det fokus, der
allerede har været på at få udsorteret mere rent træ, har givet
pote. Men, som med så meget andet, vil der flere steder stadig
være potentiale for endnu mere sortering. En del træ vil fx
kunne frasorteres til direkte genbrug.
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Vestforbrænding I/S har i projektet “Bedre sortering af træ til
genanvendelse på genbrugsstationer” udviklet kommunikationsmaterialer, som blev en del af kampagnen “Treecycling - Giv
træet nyt liv”. Kampagnen skal gøre borgere og brugere på genbrugspladsen opmærksomme på træets rejse fra sortering til
genanvendelse til nyt produkt.

træfraktionerne samme sted og aktiv brug af pladsmedarbejderne til at understøtte borgerne i deres sortering. Pladspersonalet blev inddraget i projektet fra begyndelsen af og var bl.a.
ude og besøge aftagervirksomheden for at få en bedre forståelse for, hvilke typer træ virksomheden kan genanvende.

Kampagnen er blevet rullet ud på 24 genbrugspladser i Vestforbrændings opland, og hver genbrugsplads har fået udleveret
følgende kommunikationsmateriale: En plakat med information om træets rejse, samt tømmerblyanter og pastilæsker med
kampagnens budskab omkring træet genanvendelighed.

Den endelige affaldsanalyse viste en forbedret andel af ’rent
træ’, som steg fra 45% til 50%, samt en forbedring i andelen af
træ i småt brændbart, som faldt fra 17% til 7%. Derudover blev
der fundet en væsentligt mindre andel MDF i containeren til
rent træ. MDF er noget af det træaffald, som brugerne er mest i
tvivl om, hvordan skal sorteres.

Kommunikationsmaterialerne blev udviklet til brug for pladspersonalet i mødet med brugerne. Pladspersonalet oplever, at
brugerne sjældent har tid til at få eller selv opsøger information
omkring korrekt sortering på genbrugspladsen.

Kommunikationsværktøjerne bestod bl.a. af en illustration af træaffaldets kredsløb samt en letforståelig grafisk
sorteringsvifte for korrekt sortering af rent træ.

Plakaten er bygget op af information, der er let at huske, og
nem for pladspersonalet at give videre i en dialog med brugerne. Pastilæskerne og tømmerblyanterne kan pladspersonalet
i samme omgang udlevere til brugerne, som de kan tage med
hjem.

Implementeringen af kampagnen “Treecycling - Giv træet
nyt liv” og tilhørende kommunikationsmaterialer kan ses
i kampagnerapporten.

Assens Forsyning, Assens Kommune og Middelfart Kommune
har udviklet kommunikationskampagnen “Har du rent træ i
posen” ud fra projektet “Bedre sortering af ‘rent træ’ på genbrugsstationer”. Kampagnen havde til hensigt at få brugerne på
genbrugspladsen til at stoppe op og overveje, om de sorterer
deres træaffald korrekt.
Der blev undersøgt en række containere med rent træ fra forskellige genbrugspladser, som viste, at kun godt halvdelen (54
%) var rent træ, der kunne komme videre til genanvendelse. De
54 % bestod af ubehandlet træ og forarbejdet indendørs træ
(fx spånplader, krydsfiner og malet træ). Den resterende andel
bestod af lakeret træ, MDF, behandlet udendørs træ og andre
trælignende produkter.
Der blev ligeledes gennemført en interviewundersøgelse
blandt brugerne af genbrugspladsen for at finde ud af, hvordan
brugerne oplevede at sortere træ. Undersøgelsen viste, at træfraktionen er svær, da der er mange forskellige sammensætninger af træ og forskellige overfladebehandlinger, der spiller ind
på, om affaldstræ kan genanvendes eller ej. Brugerne har dermed brug for information og vejledning for at kunne sortere
bedre.
Kampagnen havde flere tiltag, herunder bannere, uddeling af
sorteringsvejledninger og informationsmaterialer, samling af

Det kan fra begge ovennævnte projekter om korrekt sortering
af træaffald udledes, at pladspersonalet fandt kommunikationsværktøjerne brugbare som middel til at komme i dialog med
brugerne. Den fysiske indretning på genbrugspladsen har desuden stor betydning for, hvor let brugerne har ved at sortere korrekt. Brugervenligheden på genbrugspladsen øges ved at samle
de forskellige træfraktioner i et afgrænset område. Derudover fik
diverse kampagnelogoer, fodspor på asfalten, plakater og vejskilte borgerne til at stoppe op og orientere sig, hvilket medvirker til,
at de ikke falder i gamle vaner og sorterer, som de plejer.
4.2.5 – Effektmåling af tiltag på genbrugspladser7
KARA/NOVEREN arbejder fortsat på projektet ”Evaluering af effekten af tiltag rettet mod bedre sortering på genbrugspladser” i
samarbejde med DTU Miljø, Hvidovre Kommune, Amager Ressource Center (ARC), Silkeborg Genbrug og Affald A/S og Nomi4s
i/s. Formålet med projektet er at lave sammenligninger og effektvurderinger på tværs af de mange tiltag, som i en årrække er
blevet etableret på landets genbrugspladser for at øge mængden
og kvaliteten af fokusfraktionerne glas, pap, papir, plast, metal
og træ til genanvendelse og genbrug. Projektet udspringer sig af,
at det har været svært at måle effekten af disse tiltag, fordi målingerne kun viser et øjebliksbillede af tiltagenes effekt. I projektet
vil der blive foretaget statistiske analyser, der gør det muligt at
vurdere, hvilke tiltag der med fordel kan etableres, og hvilke tiltag der ikke har haft den store effekt. Projektet er derfor yderst
relevant for kommunerne at tage i betragtning i den fremtidige
planlægning på genbrugspladserne med fokus på at udsortere de
genanvendelige fraktioner fra småt brændbart.

7) Projektet var ved vidensguidens endelige udformning ikke afsluttet.
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05 / ETAGEBOLIGER
Som indsatsområde er borgerne i etageboligerne generelt svære
at få med til mere genanvendelse og genbrug. Samtidig er det
essentielt for især kommuner med større byer at løse denne udfordring, hvis genanvendelsen skal øges betragteligt.
Etageboligerne er generelt kendetegnede ved, at beboerne,
ejere såvel som lejere, har et mere begrænset personligt tilknytningsforhold til de affaldsløsninger og materiel, de har.
Affaldsløsningerne er per definition fælles, hvorfor det er ”foreningens” eller ”kommunes” beholdere, som findes på gaden
og i gården. Det står i kontrast til haveboligerne, som typisk
har en følelse af personligt ejerskab til deres beholdere og som
mærker den direkte konsekvens ved overfyldning/fejlsortering
med fx en personlig påmindelse. Mange borgere i etageboliger
har heller ikke samme transportmuligheder for deres affald, fx
egen bil og adgang til en trailer, og er dermed mere afhængig af
nærgenbrugsløsninger og storskraldsordninger m.m. Borgerne
i etageboliger har dermed både mentalt og nogle steder fysisk
langt til en genbrugsplads, hvilket kræver en ekstra indsats af
dem. Affaldshåndteringen er samtidig ofte mere skjult for borgerne i etageboliger, da affaldsgebyr betales over huslejen hos
boligforeningen eller boligselskabet. Forenklet kan det siges, at
der i etageboligerne generelt er en følelse af, at man som borger
har håndteret sit affald, så snart det er røget under køkkenvasken, eller man har fået det bakset det ned af trapperne og ud af
opgangsdøren.
En anden vigtig pointe er den, i de fleste tilfælde, begrænsede
plads til både materiel i gården og til indendørssortering. I
nogle gårde er der ikke altid plads til den nødvendige kapacitet, etablering af alle ordninger. Beholderne slås samtidig med
prioritering af plads til cykler, et fælles gårdmiljø osv. Indendørs, i de typisk små køkkener, er det naturligvis borgerens eget
ansvar at indrette løsningen, så affaldet nemt kan sorteres, der
hvor det opstår. Netop derfor er det en udfordring at udbrede
indendørs sortering.

En væsentlig faktor er også hvor overskueligt og ikke mindst
gennemskueligt det er at sortere. Derfor er den rette indretning
af affaldsrum, storskraldsrum, byttehjørner, farligt affald og adgangen til bobler/kuber/miljøstationer en essentiel faktor. Herunder er det væsentligt, hvor aktiv den lokale vicevært er.
Et sidste vigtigt element er forskelle i demografi, plads og byggeriernes størrelse. Etageboliger dækker over et meget bredt
landskab af boformer som almene byggerier, ejerforeninger,
andelsforeninger, udlejningsejendomme, flersprogede boligområder, og gamle såvel som nye bydele. Dette gør, at kommunens indsatser skal tilpasses og styrkes lokalt over for det enkelte boligområde eller forening afhængig af forholdene.
Med alle disse grundelementer i mente har en lang række kommuner arbejdet med etageboligerne som fokusområde, hvor
de kommunikative elementer, viceværtens rolle, borgernes
indendørssortering, borgerinddragelse og indretning af affaldsløsningerne ift. skakte, gårdmiljøet og i det offentlige rum har
været i fokus.
Borgerne er overvejende positivt indstillede overfor at skulle
sortere. Det gælder også dem i etageboligerne. Men erfaringen
viser, at holdning ikke er det samme som handling. Løsninger
skal gøres nemme, nære og intuitive. Da etageboligerne samtidig dækker over mange forskellige boligtyper, fysiske forhold
og demografi, er det nødvendigt at se de forskellige boligområder som enkeltstående cases, som kræver, at der tænkes mere i
en ”one-size-fits-one” end i en ”one-size-fits-all”-løsning. Derfor
skal indretning af ordninger, kommunikation og indsamlingsmetode overvejende kunne skræddersys til det enkelte etagebyggeri eller boligområde.
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også forsvares ift. dårligt arbejdsmiljø, tilstopning, hygiejne
eller det faktum, at det tager tid væk fra viceværtens andre
affaldsopgaver, såsom at holde sorteringsmiljøet ryddeligt,
generel vejledning af beboerne og storskraldssortering
(6, 66, 91).

5.1 – Overvejelser og anbefalinger

I de følgende afsnit er vigtige overvejelser og anbefalinger sammenfattet på tværs af projekternes resultater.
•

Gives der mulighed for at samle fraktioner (kildeopdeling)
giver det en bedre brugeroplevelse. Borgerne går hellere
oftere ned med affald, hvis de omvendt kan spare plads
i deres lejlighed. Det opleves derfor som en bedre service
at kunne kombinere tørre genanvendelige materialer, men
det giver ikke nødvendigvis mere genanvendelse end fuld
kildesortering. Det er samtidig vigtigt, at beboerne kan
se tydelig sammenhæng mellem den sortering, som foregår
i hjemmet og i gården (24, 28).

•

Borgerne skal have at vide, at det er lovpligtigt at sortere sit
affald og benytte de ordninger, som kommunen stiller til
rådighed. Det bør derfor overvejes, hvordan dette kan kommunikeres på fornuftig vis (28).

•

Det er essentielt men svært at få borgerne i gang med at
etablere en indendørs sorteringsløsning. Et sorteringsposenet med ruminddeling (som fx kan anvendes til tørre
fraktioner) kan uddeles som et fysisk informations/kampagnemateriale og giver borgerne en nem løsning til at bære
affaldet ned med. Samtidig kan den være med til at sprede
budskabet til andre fx når den efterfølgende bruges som
indkøbsnet. Vedlæg heri fx vejledning om sortering og inspiration til at etablere eget permanent indendørssorte
ringssystem (13, 40).

5.1.1 - Planlægning og samarbejde med boligforeninger og
selskaber
• Det er vigtigt, at rammerne for ordningen er afklaret før det
bredt præsenteres for aktørerne i etageejendommene. Samtidig er det vigtigt med forudgående sonderinger og eventuelt involverende forsøg - dels for at finde praktiske løsninger og dels for at skabe ambassadører for lokale løsningsmodeller. Planlæg derfor med stor grad af fleksibilitet
(13, 16).
•

Kortlæg interessenterne og nøglekontakter for det enkelte
etagebyggeri. I private ejendomme er det typisk bestyrelsen
og viceværten. Ved alment er det ofte et administrationsselskab og drift/afdelingschefen, som vil være centrale.
Planlæg efter, at nye investeringer/indsatser typisk skal op
på en generalforsamling, inden processen kan fortsætte
(13).

•

Jo mere ansvar, som overdrages til den enkelte etageboligs
administration, des flere ressourcer skal der afsættes til processen. I tråd med dette gælder det, at jo mere administrationen involveres, des større ansvar påtager de sig (13).

•

Det er vigtigt, at kommunen sætter klare rammer og får det
kommunikeret tydeligt til aktørerne i boligejendommene
(13, 16).

•

Der skal planlægges efter at justere og tilpasse ordningerne
løbende bl.a. ift. kapacitet og yderligere kommunikation,
også selvom ordningerne lige er indført (13, 16, 40, 66).

Udlevering af biospand, poser og sorteringsvejledning (om
madaffald) giver borgerne en nem adgang til at komme i
gang (13, 40).

•

Plakater med budskaber og med ejendommens beboere
eller vicevært i centrum er med til at skabe nærhed til affaldssorteringen, gøre det personligt og skabe en fælles for
ståelse (31, 40).

•

•

•

Det er vigtigt at stille sig til rådighed for spørgsmål fra beboerne, når de nye ordninger igangsættes – skab en åben indgang til kommunen/affaldsselskabet og vær hurtig til at
rydde op i velkendte myter og problemer (13, 16, 40, 66).
Sørg for at forventningsafstemme. Skriv fx en kontrakt med
boligforeningen, når der opretters forsøg og laves midlertidige indsatser. På den måde har alle papir på, hvad man forventer af hinanden”, også selvom det er frivilligt baseret
(13, 16, 40).

5.1.2 - Fra lejlighed til gård
• Flere projekter peger på, at affaldsskakter bør nedlægges,
og at der bør gives dispensation fra at etablere dem. Dog er
der usikkerhed om, hvorvidt affaldsskakter egentlig har betydning for kildesorteringen, hvor det måske derfor bør
handle mere om at ligestille tilgængeligheden af alle affaldsordningerne placeret i terræn (gårdmiljø, kælder og på
gadeplan). Lukningen af skakte kan dog i mange tilfælde

5.1.3 - Indretning af materiel i gården og på gaden
• Hvor det er muligt, bør nedgravede/delvist nedgravede løsninger udbredes, da det giver en mere effektiv kapacitetsudnyttelse og indsamling, som også minimerer arbejdsmiljøproblematikker, pladsproblemer og støj. Æstetisk opleves
nedgravede løsninger også som mere indbydende. Nærhedsprincippet er dog stadig vigtigt ift. sorteringseffektiviteten, hvilket der skal tages højde for, inden man går væk
fra mini-containere (16).
•

Nye løsninger bør så vidt muligt etableres med indkasthuller og indkasthøjde på ca. 70-85 cm fx via nedgravede beholdere eller niveauløsninger. Det gør, at også børn, ældre
og borgere med nedsat funktionsevne kan deltage i affaldssorteringen (66).
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•

Opsøgende dialog med boligforeninger om justering af
deres kapacitet og udskiftning af beholdere er med til at
sikre, at overfyldninger og utilstrækkelige ordninger ikke
blokerer for lysten til at sortere (66).

•

Mini-containere giver fleksibilitet, men roder hurtigt og
giver et dårligt æstetisk indtryk, der påvirker folks motivation og overblik. Det bør efterstræbes at skabe indbydende sorteringsmiljøer og organisering af minicontainerne på faste pladser (13, 66).

•

•

”Placering i flow” ses som positivt hos borgerne, eksempelvis placering af papircontainer tæt ved postkassen. Etablering af storskralds-container/sorteringsrum i forlængelse af
de andre ordningers position kan modvirke henstillede effekter og fx overfyldning af papcontainer med stort pap
(66).
Etablering af minigenbrugspladser i boligforeninger og
nærområder, kan være med til at skabe orden om sorteringen i gården og samtidig holde styr på storskrald, byggeaffald mv.. Fokuser på at skabe tryghed og åbne forhold med
gennemsigtigt hegn og god belysning samt en logisk organisering af pladsen. Samtidig kan der skabes rum for en bytteordning eller en brugerdrevet genbrugsbutik. Forsøg
viser, at en mini-genbrugsplads giver boligforeningen en
besparelse, og at beboerne sorterer mere til genanvendelse
og genbrug (14).

5.1.4 - Indretning af ordninger i gamle bydele
• Det vurderes som optimalt, at håndtering og sortering af
affald flyttes ud af baggårdene ved at placere fælles affaldsløsninger i det offentlige rum. Det står i kontrast til den ringere løsningsmodel, hvor affaldet skal stilles frem på bestemte tømmedage, hvilket går skidt i spænd med turisme,
gågadeforhold, kørselsforhold m.v.(18)
•

Indsamlingssystemet i middelalderbyer vil ofte skulle benyttes af både borgere og mindre byerhverv som følge af
den blandede anvendelse af bygningsmassen, og derfor er
det væsentligt, at både borger og erhverv kan sortere på en
brugervenlig og nem måde (18).

•

I forhold til brugervenlighed, tilgængelighed og accept af
det valgte indsamlingssystem, bør der eksempelvis ved valg
af og placering af affaldsløsninger som suge-systemer, nedgravede affaldsløsninger, kube-løsninger eller lignende, ikke
være for langt fra boligen til den nærmeste affaldsløsning
(erfaringsmæssigt bedst med 50-100 m), til at dække ml. 30 80 boliger per ø (18).

•

Er det af praktiske årsager ikke muligt at sikre en begrænset
afstand fra brugerne til affaldsløsningen, er det væsentligt,
at affaldsløsningen placeres logisk og synligt i forhold til
eksempelvis indkøbsmuligheder, tilkørselsveje, parkeringspladser og lignende. Det gør, at brugerne naturligt passerer
affaldsløsningen på deres vej (18).
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•

Ved fællesløsninger i det offentlige rum skal der medtages
opsyn ift. storskrald og andet henstillet affald (18). Generelt
vil (noget af ) ansvaret for renhold, vinterforanstaltninger,
vedligehold osv. overgå til kommunen, hvilket så skal afklares med etageejendommene forinden.

•

Vurder økonomien i anlægsinvesteringerne af fællesløsninger ift. totalomkostningerne. Her har mini-containere
eller kuber en 5-10 års levetid og skal løbende repareres
eller udskiftes. Nedgravede beholdere eller suge-systemer
har modsat en forventet levetid på minimum 30 år. De er
dog store anlægsinvesteringer, som er afhængige af de fysiske forhold i byrummet og under jorden (18).

5.1.5 - Viceværtens rolle
• Viceværten er kommunens forlængede arm i sorteringsindsatsen. Uddan og træn viceværterne i genbrug og genanvendelse, så de bliver den lokale ekspert. Viceværterne har
en vigtig rolle i den daglige drift og i mødet med borgeren
der har brug for vejledning. Det er derfor vigtigt at ruste
dem til nye sorteringsordninger. Inddrag samtidig viceværten i indretningen af løsningerne, så de kan få en gevinst
ved at bruge mindre tid på at rydde op og undgå unødige
belastninger (6, 13, 16, 17, 31, 36, 40, 75).
•

En model er at etablere et Erfa-netværk på tværs af viceværterne i kommunen, så de kan dele viden, udveksle erfaringer, idéer og ikke føler, at de står alene med problemerne.
Skab samarbejde mellem kommune, behandlere og forsyningsselskab om fx at tilbyde besigtigelsesture til energi- og
behandlingsanlæg (13, 31, 40).

•

Hjælp viceværter med at etablere egen sorteringsvogn til
gården, som kan bruges til indsamling af henkastet affald.
Vognen giver et bedre arbejdsmiljø og kan bruges til at signalere: ”Her sorterer vi” (40).

5.1.6 - Kommunikation ved materialegård, affaldsrum eller
beholdersystem
• Affaldsrum eller de nedgravede fællesbeholdere skal ses
som en kommunikationsplatform, hvor synlig markering
af fraktioner, sorteringsvejledning og budskaber skal
komme fra. Det handler om at ramme folk mest muligt, når
de er i færd med at affaldssortere (13, 16, 40).
•

Skiltning skal være meget synlig og vejledende og kan fx
være en sorteringsoversigt. Opdaterede klistermærker sender fx også et signal om, at vi tager sortering til genanvendelse seriøst. Sørg også for skiltning i børns øjenhøjde frem
for udelukkende på toppen af låget (6, 13, 16, 17, 40, 66).

•

Ved at anvende plakater med motiverende budskaber og/
eller fotos af de lokale beboere eller viceværten sender et
signal om, at ”din nabo sorterer, så det skal du også gøre” og
giver viceværten et ansigt for beboerne (31, 40).
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•

Budskaber på materielet i gården kan være med til at signalere anerkendelse af borgernes indsats. Det kunne fx være
et: ”Tak, fordi du sorterer” – gerne på flere sprog om nødvendigt (40).

•

Sørg for indkasthuller i større beholdere og containere, der
passer til fraktionen. Det giver både børn, ældre og borgere
med nedsat funktionsevne lige adgang til sorteringen, men
også større sandsynlighed for, at hele poser med blandet af
fald ikke bliver dumpet i beholderen. Samtidig må borgerne
endelig ikke gå forgæves med de genanvendelige materialer
fx hvis hullerne bliver for små (66).

•

Det er vigtigt, at mini-containere beholder deres faste standpladser og vender den rigtige vej. Engagér renovationsmedarbejderen i at få styr på det (40, 66).

•

Hvor det er relevant så anerkend de forskellige etniciteter,
der er repræsenteret i den enkelte boligforening, og informer beboerne på fx arabisk, kroatisk, farsi eller tyrkisk (udover dansk). Engelsk, har også en stor effekt (31, 40).

•

Simplificer guides, vejledninger, oversigter mv. Jo mindre
tekst, des bedre. Fokuser på alle ”Ja tak!”-materialer og kun
på de mest problematiske ”Nej tak”-emner. Anvend pile,
smileys, billeder, piktogrammer og farvekoder, der går igen,
og brug store størrelser, som kan ses fra lang afstand. Sortering foregår populært sagt med lillehjernen. Lokaliser de lokale sprog i boligområdet og versionér eller oversæt direkte.

•

Læg størst vægt på mikroviden (viden om, hvordan man
sorterer) i kommunikationsindsatsen frem for makroviden
(viden om, hvorfor vi sorterer), da det har større effekt.
Gentagelser fremmer forståelsen. Budskaber skal have høj
”stickiness faktor”, dvs. skal klæbe som i ”du kan tromme
på hård plast og slå knude på blød plast”. Meningsdannende
makrobudskaber, såsom at ”madaffald bliver til grøn energi
og gødning”, kan være med til at fortælle historien om affaldet som en ressource. Det kan fx kommunikeres på en infotavle til affaldskuret (6, 28).

•

Sorteringsvejledninger, guides, klistermærker, postkort m.v.
bliver generelt ikke set og ryger i mange tilfælde direkte ud
sammen med papiraffaldet. Det betyder dog ikke, at de ikke
er brugbare. Kombiner derfor informationsmaterialer med
udlevering af anvendelige ting som biospand eller sorte
ringspose, som direkte kan bruges i lejligheden. E-boks bli
ver i højere grad læst i modsætning til papir post. Vejlednin
ger tjener også som gode opslagsværk for viceværten, som
skal guide og sende budskaberne videre til beboerne (66).

Placer en synlig holder til guides/inspirationsfolder om fx
indendørssortering, konkurrencer og vejledning om sortering. Den kan monteres i fx et affaldsrum eller på en minigenbrugsplads, så beboerne kan tage en, når de er i gang
med at affaldssortere. Opfyldning kan eksempelvis aftales
med vicevært eller renovationsmedarbejdere.

5.1.7 - Kommunikation generelt
• Affald er et emne af lav status for de fleste borgere, og det
kan være svært at samle folk om det. Borgerne er generelt
tilfredse med nuværende løsninger, fordi emnet i grunden
ikke interesserer dem nok til at overveje eventuelle forbedringer. De fleste kan dog enes om, at det er et vigtigt emne
på et samfundsmæssigt plan. Det gør det nemt at fremhæve
de gode effekter ved genbrug og genanvendelse. Derfor skal
kommunikation relateres til den praktiske side af det ”at gå
ned med affaldet”, at det at gøre det nemt for sig selv (fx ved
at lave et system i lejligheden) eller ”hvad skal og hvad som
ikke skal i plastbeholderen” (19, 28, 66).
•

•

Opfattelsen blandt borgerne er generelt, at det er ”naboen
som roder”. Samtidig kopierer folk hvad de andre gør. Rod
og ligegyldighed avler derfor mere rod og ligegyldighed.
Men god sortering, avler også god sortering (66).

•

Stil jer så vidt muligt til rådighed for spørgsmål og vejledning. Det personlige møde og dialog er mere værd end den
bedste kampagne (13, 16, 17, 38, 40).

•

Tilbyd uddannelse af grønne agenter i form af eksempelvis
studerende, der kan fungere som genbrugsvejledere. Det
er en god metode til at komme i dialog med borgerne om
sortering. Brug her doors-stepping eller mød borgerne ved
sorteringsøen. Husk at planlægge indsatsen for, hvornår
folk er hjemme og går ned med affald (16).

5.1.8 - Borgerinddragelse
• Affaldsevents bør kobles på boligforeningernes egne events,
fx caféaftener, hobbyforeninger, generalforsamling, eller
bygges på andre sociale aktiviteter, fx fællesspisning eller
byrumsaktiviteter. Forvent ikke et stort fremmøde til separate events om affald, men fokuserer i stedet på, at de folk,
der møder op, tager noget med hjem, der kan hjælpe dem.
Det kan både være i form af et fysisk produkt, som fx en
workshop om at bygge eget indendørssorteringssystem, og
vejledningsmæssigt om fx at blandingsmaterialer skal til
restaffald. Det er ikke nok at oplyse – det skal gøre borgernes liv nemmere eller løse et specifikt problem de oplever
(6, 13, 16, 17, 19, 27, 38, 40).
•

Kortlæg interessenter og beslutningsorganer i de boligforeninger, kommunen skal i dialog med. Det kan fx være viceværter, beboerklubber, bestyrelsen eller kollegierådet.
Vær med til deres aktiviteter eller inviter jer selv på besøg til
en kop kaffe. Det er vigtigt, at der lyttes til og bliver gået i
øjenhøjde med dem og samtidig lader dem få medindfly
delse på indsatsen og løsningerne (13, 16, 17, 19, 31, 36).

•

Tilpas kommunikationsindsatsen til målgruppen. I boligsociale byggerier hænger ildsjælene ikke på træerne. Ressourcesvage borgere har ikke det samme overskud til at
involvere sig i sorteringsindsatsen. De gør det ofte, hvis det
er nemt, intuitivt og nært. Brug derfor mest energi på at
skabe nem og lige tilgængelighed til ordningerne i et indby-
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dende sorteringsmiljø – gerne i samarbejde med de lokale
interessenter (19, 66).
•

•

•

•
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18. Bedre affaldssortering i middelalderbyer

I forbindelse med kampagner, konkurrencer eller forsøg, så
prøv at få adgang til boligforeningerne-, selskaberne- eller
beboernes egne sociale mediekanaler, som fx Facebookgrupper eller deres nyhedsbreve pr. mail. Det er som regel
ikke ressourcerne værd, at kommunen opretter og vedligeholder midlertidige sociale mediegrupper eller platforme,
som ofte kun få borgere alligevel tilmelder sig, og som efter
noget tid mister relevans pga. manglende aktivitet og ind
hold (16, 17).

19. Udvikling af læringsmiljø for affaldssortering i etagebyggeri

Brug af konkurrencer kan være med til at aktivere borgerne,
hvilket kan vise sig at få en mere permanent effekt, når først
indsatsen er overstået. Det skyldes, at konkurrence er med
til at opbygge momentum for en periode og er noget, man
kan samles om. Sortering skal være en holdsport for at engagere alle i det (17).

28. Fra holdning til handling - kildesortering i etageejendomme

Der bør være en løbende tilbagevendende opmærksomhed,
efter indsatsen er overstået – fx som det er set med kollegieforsøg, hvor der er stor udskiftning i beboerstammen (17).
Involver børn og unge fra boligområdet, da de er relativt
nemme at komme i kontakt med. Det er godt at koble en boligsocial indsats med affaldssortering fx via helhedsplansarbejde. Børn er ofte nysgerrige og har et ukueligt gå-påmod. Det er fundet succesfuldt at anvende videoproduktion
og interviews som samlingspunkt i at skabe et fælles produkt (36).

24. Fra køkken til genindvindingsindustri - afprøvning
af forskellige systemkoncepter for indendørs og
udendørs beholdere til tørre genanvendelige materialer og andre affaldsfraktioner
27. Nulskrald boligforening

31. Øget og bedre affaldssortering i etageejendomme i
Gladsaxe Kommune (Værebro Park) gennem indsigt
i barrierer og kommunikation målrettet beboersammensætningen
36. Sådan gør vi hos os… - et brugerinvolveringsprojekt i
Karlemoseparken
38. Byg dit eget sorteringssystem
40. Beboerdrevet affaldssortering i etageejendomme
66. Brugervenlige affaldsordninger – lige muligheder for
alle
75. Affaldssortering: Viceværten har svaret
91. Affaldsløsninger i og udenfor boligen

5.2 – Projekter
94. Inspiration til indendørs sorteringssystemer
I følgende projektoversigt ses de projekter, som er sammenfattet eller henvist til i dette kapitel.

01. Mobil affaldsløsning i Aarhus Midtby
06. Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboligområder
13. Koncept for indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme

5.2.1 – Stærke vejledninger med baggrund i konkrete forsøg
Vestforbrænding har foretaget projektet ”Koncept for indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme”, hvor
der er skabt et samlet værktøj til affaldsmedarbejderen, som
kan give inspiration til arbejdet med etageboliger. ”ABC i implementering af nye affaldsordninger for etageejendomme” er baseret på en erfaringsindsamling fra 10 kommuner7 på tværs af
hele landet samt erfaringer fra Vestforbrændings eget arbejde
med etageboliger. ABC-guiden er bygget op omkring fire hovedfaser8 for det enkelte etageboligprojekt:

14. Bedre affaldssortering på boligselskabernes lokale
genbrugspladser
16. Bedre sortering i større, samlede bebyggelser
7) Billund, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Holbæk, Rødovre,

17. Øget indsamling af genanvendelige materialer fra
kollegier

Slagelse, Svendborg, Vejle
8) Konkrete anbefalinger fra ABC guiden er inddraget i afsnit 5.1.
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•
		
		
		
		

Kommunens maskinrum – her tages der fat på de gode
grundovervejelser om økonomi, tid, serviceniveau og
ejerforhold (iht. kommunens affaldsregulativ), der går
forud for arbejdet med en etageejendom, og der opstilles en tjekliste.

• A - Materiel model – om indsamling på offentlige area		 ler (bringeløsninger), minicontainere i etageejendomme
		 (i affaldskure) og nedgravede beholdere i etageejendom		me.
•
		
		
		
		
		

B - Kommunikation med etageejendommens aktører
– er bygget op om overvejelser for ressourceforbrug, det
valgte materiels indflydelse på kommunikationsbehovet
og involveringsgraden. Her noteres gode overvejelser
om hhv. orientering, valgfri involvering eller direkte involvering af etageejendommens aktører.

•
		
		

C - Kommunikation med beboerne – Husstandsomdelt
information (basispakke + kampagner) og dialogbaseret
kommunikation (events og målrettede indsatser).

Samtidig blev der foretaget et konkret forsøg med et alment boligselskab i Furesø Kommune, der dækkede tre boligforeninger
og i alt 360 lejligheder, hvor man introducerede plast, metal og
bioaffaldssortering, foruden rest, glas, pap og papir, som borgerne havde adgang til i forvejen. Her blev der indsamlet en del
konkrete erfaringer, fx blev det bekræftet, at ”sortering avler
sortering”, og at kommunen i involvering af bestyrelsen skal anerkende, at bestyrelsesmedlemmer er vigtige, men også frivillige aktører. Som resultat af forsøget blev konklusionen samlet i
budskaberne herunder:
• God grundig forberedelse
• Tid, tid og atter tid
• Forventningsafstemning (med etageejendommens aktø		rer)
• Løbende justering af ordninger (ift. fx kapacitetsændrin		 ger, kommunikation mv.)
• Kommunikation kræver tid, nærvær og ressourcer
• Sortering kræver tid og tilvænning
AffaldPlus har gennemført et projekt om ”Bedre sortering i
større, samlede bebyggelser“ (etageboliger/rækkehuse). Projektet har produceret en række forskellige brugbare materialer og
spændende erfaringer fra fire boligområder, som ligger i henholdsvis Næstved (2), Vordingborg og Korsør. Overvejende set,
er der opnået en positiv fremgang i udsorteringen fra de forskellige boligområder, bl.a. ved opstilling af bedre fællesløsninger til sortering, som er nemmere at komme til for beboerne,
og ved samtidig at have en udvidet lokalt orienteret informations- og kommunikationsindsats.
Til forsøget blev de fire områder givet forskellige sorteringsudgangspunkter, for at AffaldsPlus efterfølgende kunne se forskellene. To områder har fået bio + pap/papir, et har fået metal, glas
og plast + pap/papir og et har fungeret som referenceområde.

I projektets affaldsstrømanalyse er resultatet, at de genanvendelige materialer i restaffaldet er faldet med ml. 12-28% over
hele linjen. Det vurderes, at det er muligt at reducere restaffaldsmængden med yderligere 15-20% i områder, der i forvejen
sorterer alle tørre fraktioner, hvis de også får mulighed for at
udsortere bioaffald. I reference-bebyggelsen havde de i forvejen
udsorteret bioaffald i 6 år, men her fik AffaldPlus øget sorteringsgraden endnu mere, så den kom op på 70 kg/hs/år i modsætning til begynderområderne, hvor den kom op på ca. 30 kg/
hs/år. Til forsøget har tre af områderne fået udvidet deres normale papirbeholder til også at må modtage pap og karton, hvortil mængden af pap og papir i restaffaldet er faldet med 13-53%.
Kommunikationsindsatser i projektet tæller bl.a. et mini-kursus
af viceværterne (ejendomsfunktionærer og beboerrepræsentanter) for at få dem til at støtte op om sorteringen og forsøget.
Tillige har man også uddannet studerende til genbrugsguider,
som er blevet anvendt til at gå ud og tale om sortering ansigt
til ansigt med beboerne (bl.a via doorstepping). De har i alt talt
med ca. halvdelen af beboerne i de fire bebyggelser, som i 8 ud
af 10 tilfælde var glade for deres besøg.
De mange elementer, som har været afprøvet i forsøget, er samlet i en ”værktøjskasse” til brug i både boligselskaber/foreninger
og andre kommuner.

I værktøjskassen på affaldplus.dk findes bl.a.:
• Små 30 sekunders videoguides til sortering af
		 pap, papir, plastik, metal, glas og bioaffald. Her er
		 også samlet pjecer, postkort og grafisk materiale,
		 som er anvendt i forsøget.
• Anbefalinger til andre kommuner om brug af
		genbrugsguider.
•
		

Indblik i ”holdninger og vaner” baseret på interview med beboer i de fire større bebyggelser.

•
		
		
		

Regneark-værktøjer til at kunne beregne beholderstørrelse op mod afhentningsfrekvens og volumen mod forvente årsproduktion af pap,
papir, plast, metal, glas, bio og rest.

•
		

Kvantitativ og kvalitativ affaldsstrømanalyse før
og efter forsøget i de fire større bebyggelser.

FORS forsyning har i projektet ”Beboerdrevet affaldssortering i
etageejendomme” arbejdet med at styrke beboernes egen motivation og boligselskabernes eget engagement. En lang række
redskaber/indsatser er blevet testet for derefter at blive samlet
til ”Affaldsguiden – få styr på affaldet”, som henvender sig boligselskaber med alle de mange afprøvede tiltag, de kan iværksætte og få hjælp til.
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Indsatserne er udført i to boligselskabers afdelinger på henholdsvis 872 og 145 lejemål, hvor fokus har været bredt fordelt
på hele bebyggelsens samlede affaldshåndtering – at øge sorteringen af bio, hård plast, metal, papir, glas og batterier, men
også at motivere til bedre sortering af storskrald, tekstiler og
tiltag for mere internt direkte genbrug (egen butik eller byttestation). Endvidere har indsatserne også fokus på minimering
af henkastet affald på fællesområderne, som tager over 50%
ejendomsfunktionærernes tid, og dermed tid væk fra andre affaldsopgaver.
Problemstillingerne i affaldsguiden er fundet som følge af en
kortlægning af de to boligselskabers daværende affaldshåndtering og oplevelse heraf. Der er fundet ni problemstillinger,
som er: 1) Folk smider affald på jorden, 2) Bioaffald kommer i
restaffald, 3) Det er svært med pap, plast og batterier, 4) Tøj og
tekstiler går op i røg, 5) Nye beboere savner information, 6) Der
mangler efteruddannelse om affald, 7) Sortering i hjemmet er
en udfordring, 8) Storskrald er ikke kun brændbart, 9) Behov
for kommunikation.

Af de mange løsningsforslag i affaldsguiden kan bl.a.
nævnes:
• Rørbaseret-barometer på affaldsskuret, hvor
		 ejendomsfunktionæren laver løbende ”status		 opdatering” på beboernes udsorteringen af bio		 affaldet, ved at putte bolde i for enten restaffald
		eller bio.
•
		
		
		
		

Specialdesignet ”indsamlingspose” til sortering
af de tørre fraktioner glas, papir, plast, metal og
batterier mv., med flere rum i forskellige størrelser, så beboerne har en nem og handy løsning til
at tage affaldet med ud.

•
		
		

Afholdelse/tilbud om ”inspirationsture” til behandlingsanlæg, fx bioaffald, som modtager borgernes eget sorterede affald

• Udsmykning af nedgravede beholdere med frak		 tionsnavn eller ”tak” på op til ni forskellige
		sprog.
•
		
		
		
		

Specialdesignede plakater til opgangen med et
billede af ”en af de lokale beboere, der sorterer”
og ”viceværten, der rydder op efter alle” + et citat
som budskab. Her sættes der ansigt på indsatsen,
og den forankres lokalt.

•
		
		
		

Hjælp til ejendomsfunktionærerne ved at bygge/
designe en ”sorteringsvogn”, der gør det nemt,
mens funktionærerne rydder op på fællesarealer
og samtidig signalerer: ”Her sorterer vi”.
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• Indkastsprække/huller på fx pap og hård plast		 beholdere, der signalerer, hvad der skal i og mini		merer fejlsorteringer.
•
		
		
		

Stor sorteringsoversigt med piktogrammer og
punktopstillede ”ja-tak”-emner, der forklarer:
”Sådan sorterer du…” i dette genbrugsskur, som
kan sættes op ved indgangen.

•
		
		

Store plakater med nemme og motiverende budskaber, som ”200 dåser kan blive til en ny cykel”.
Det er budskaber, som folk tager med sig hjem.

•
		
		
		
		

Indsatser for byttestationer eller oprettelse af intern beboerdrevet genbrugsbutik, hvor overskuddet kan gå til sociale formål i foreningen.
Herunder også indsats for mere indsamling af
tøj og tekstiler til genbrug og genanvendelse.

• Hjælp til oprettelse af ”minigenbrugsplads”, hvor
		 beboerne kan komme af med og sortere deres
		 storskrald korrekt. Den kan fx være drevet af fri		 villige beboere og have åbningstider i weeken		den.

Tilfredshedsundersøgelse hos beboerne peger på, at 80-90%
var rigtig glade for indsatserne og den samlede affaldsordning.
Samtidig gav det en samlet rating på 4,5 på en skala fra 1-5 hos
viceværterne for de kurser og tilbud, som de fik.
I det lille forsøgsområde ”Skovbrynet” havde man fokuseret på
at lave en kampagne for mere sortering – specielt rettet mod
bioaffaldet. Her faldt den samlede rest- og bioaffaldsmængde
i forsøgsperioden markant fra 485 til 249 kg/år/lejemål (fra
2013-2015). Af de 249 kg er 175 kg i dag restaffald og 74 kg bioaffald (70/30 fordeling). Bioandelen er i måleperioden steget fra
15% til at udgøre 30% af de totale mængder indsamlet bio og
rest. Den totale mængde restaffald er herunder faldet markant
fra 412 kg til 175 kg i perioden (et fald på 57,5 %). Heraf er der
eksempelvis flyttet 21 kg/år/lejemål til plast og metal. Der var
stort set 100 % kendskab til alle affaldsordningerne (bio, plast,
papir, pap, glas, metal) efter forsøget.
I det større forsøgsområde ”Ladegårdsparken”, hvor beboersammensætningen samtidig er mere blandet på tværs af
sprog og etnicitet, var fokus på bedre sorteringsmuligheder og
kommunikation. Her var der ca. 90-97% kendskab til affaldsordningerne for bio, pap, papir og glas efter forsøget. For batterier, metal og plast lå kendskabsgraden på 60-70%, men disse
fraktioner var samtidig ny-indførte i forbindelse med forsøget.
Restaffaldsmængden var samtidig faldet en del fra 407 kg til 345
kg/lejemål/år. Beboerne udsorterede nu ca. 14% bioaffald, mod
kun 4% inden forsøget, af den samlede mængde rest og bio.
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På baggrund af forsøget har FORS besluttet at udbrede affaldsguiden til alle boligselskaber og foreninger, at afholde kurser
om affald for ejendomsfunktionærer, at afholde en årlig inspirationstur til behandlingsanlæg og optimere storskraldsordningen for etageejendomme bl.a. gennem øget dialog.

Udvalgte materialer fra projektet ”Beboerdrevet affaldssortering i etageejendomme”:
• Kort vejledende metode til kortlægning af af		 faldshåndteringen i det enkelte boligselskab
• Billedbaseret folder, der kort og præcist forkla		 rer, hvordan bioaffald skal sorteres, og hvordan
		 det bliver til biogas (strøm og fjernvarme) og
		 kompost, som kan komme ud på landbrugsjor		den.
• Let og overskuelig sorteringsvejledning med bil		 leder (af typiske emner) og piktogrammer for
		 rest, madaffald (bio), metal, hård plast, glas, papir
		 og batterier med direkte oversættelse på flere
		sprog.
•
		

Skitse til samarbejdsaftale med boligselskaber,
som formaliserer et forsøg.

5.2.2 - Etablering af mini-genbrugsplads giver øget
udsortering til genanvendelse
Helsingør Forsyning og Helsingør Kommune har i projektet
”Bedre affaldssortering på boligselskabernes lokale genbrugspladser” arbejdet med styrkelse af borgernære mini-genbrugspladser. Her er det forsøgt at udvikle et nyt design af lokale affaldssystemer til store boligforeninger.
Projektet har koncentreret sig om den store almene boligforening kaldet ”Boliggaarden afd. Vanopgaard”, som har en multietnisk beboersammensætning. Affaldsindsamlingen i boligforeningen har indsamling af restaffald placeret nedgravet ud
for hver boligblok og 10 mindre nærgenbrugspladser, hvor der
bl.a. kan afleveres hhv. papir, batterier, glas og tøj. Alle nærgenbrugspladser var i ringe stand med et tillukket miljø af bredskure, løst hængende låger og dårlig belysning. Det gjorde det
samtidig til et utrygt sted at færdes. Det var også relativt nemt at
slippe uden om sorteringen med den utilstrækkelige sorteringskapacitet og skiltning, hvorfor alt overskydende affald inklusivt
farligt affald, deponi-/byggeaffald og brændbart blev dumpet,
hvor der var plads. Viceværterne brugte meget tid på at rydde
henstillet affald op og udrede fejlsorteringer, inden det blev
afhentet af renovatøren. Det skyldtes den dårlige indretning og
begrænset pladsforhold samt klunseri.
I projektet blev der fokuseret på den største af de 10 nære genbrugspladser, som dækker ca. 500 beboere fordelt på 210 boli-

ger. Der blev i projektet etableret en række kommunikative tiltag, der samtidig skulle motivere borgerne til at affaldssortere.
Disse tiltag var i form af tydelig skiltning med farvekoder og billeder af de forskellige fraktioner på affaldscontainerne, vejledning via viceværter samt omdeling af sorteringsvejledning på
dansk, som også blev oversat til arabisk, farsi og tyrkisk.
Det nye design af genbrugspladsen indebar bl.a. nyt gennemsigtigt hegn, porte med nøgle magen til resten af bygningen og
etablering af god belysning. Hertil var der fraktionstilpassede
indkasthuller til plast, metal, småt pap/karton uden på pladsens forside, så man ikke skulle låse op først. Indenfor blev der
lavet et langskur med sorteringsrum til elektronik, hårde hvidevare og farligt affald. Der blev også etableret rum til at lave en
beboerdrevet genbrugsbutik, som dog blev droppet og derfor
blev til et byttecenter i stedet. Herudover diverse front/maxicontainere til stort pap, stort jern og metal, småt/stort brændbart og deponi. I forvejen var der uden for pladsen nedgravet
beholdere til glas/batterier og papir samt indkastcontainer til
tøj.

Se design-koncept og endelig projektudformning af mini-genbrugspladsen i projektrapporten ”Bedre affaldssortering på boligselskabernes lokale genbrugsplads”
på s. 19 – 21. Se også erfaringsopsamling fra andre kommuner, hvor der er arbejdet med mini-genbrugspladser
i boligforeninger, bl.a. i Odense, Renosyd, Lyngby og
Taastrup

Uden glas, papir og tekstiler, som i forvejen blev opsamlet ved
pladsen, er resultatet med den nye plads, at:
•
		

Den samlede mængde pap er øget fra 2 % til mere end 8
% af affaldet.

•
		

Andelen af småt/stort brændbart er gået fra 79 % til
71 % (med et stort fald i småt brændbart).

•
		
		

Den samlede andel af genanvendelige fraktioner (metal,
plast, pap), som er separat indsamlet, er øget fra ca. 2 %
til 15 %.

Ved at etablere mini-genbrugspladsen er boligforeningen gået
fra en gennemsnitlig affaldshåndterings-omkostning på ml.
1800-2500 kr. pr./t., til ca. 1700 kr. – dvs. et min. 6 % fald i de
årlige omkostninger, som efter 8 måneders periode blev estimeret til 117.000 kr./år for 210 boliger inkl. udgiften til farlig
affald.
5.2.3 – Indendørssorteringens vigtige kobling til borgernes
sortering
I flere projekter er der arbejdet direkte med borgernes indretning af indendørs sorteringssystemer og testet effekten af at
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hjælpe dem på vej med at designe et setup i hjemmet, som passer til sorteringen i gården.
Frederiksberg Kommune har foretaget forsøg i projektet ”Fra
køkken til genindvindingsindustri”, hvor borgerne i 12 etageboliger9 modtog hjælp til at indrette deres køkkener med fokus
på de tørre fraktioner plast, metal, glas, pap/karton og papir og
samtidig fik vejledning om sortering. Der blev hertil foretaget
to forsøg af syv ugers varighed med hhv.:
1. Kildesortering af individuelle materialer i separate be		 holdere både indendørs og udendørs.
2. Kildeopdeling i blandede materialer i indendørs og
		 udendørs beholdere (papir og restaffald i hver sin sepa		 rate beholder og karton/pap, plast og metal i samme be		holder).
Det samlede tre måneders forsøg var frivilligt og bestod derfor
kun af deltagere, som selv havde valgt at være med og på forhånd var motiverede. Deltagerne fik feedback under forsøget,
hvilket også fastholdt motivationen under forandringsprocessen. Forsøget gik her ud på at undersøge, hvor meget der i grunden kunne udsorteres til genanvendelse i en optimal situation
med dedikeret hjælp.
Deltagerne fik mulighed for at vælge mellem forskellige typer
sorteringsudstyr, som blev leveret og evt. sat op som ønsket,
hvilket inkluderede: muleposer til de forskellige fraktioner,
udtræksstativer og store/små forskellige typer spande fra to
producenter. Deltagerne modtog også info-materialer i form af
mails og breve med sorteringsvejledninger samt ved hjemmebesøg og via telefon. Afslutningsvis blev der også foretaget en
spørgeskemaundersøgelse. Sorteringseffektiviteten blev undersøgt af Econet, og resultaterne af forsøgene med de tørre genanvendelige fraktioner var:
• Forsøg 1 (Kildesorteret): 72 % af de potentielle materialer
		 blev udsorteret til genanvendelse . Renhedsgrader for
		 de forskellige fraktioner lå på ml. 79 % (metal) - 97%
		(papir).
• Forsøg 2 (Kildeopdelt): 82% af de potentielle materialer
		 blev udsorteret til genanvendelse. Renhedsgrader for
		 de forskellige fraktioner lå på ml. 84% (metal) - 98%
		(papir).
De relativt højere udsorteringsgrader underbygger et tydeligt
behov for, at der etableres et indendørs sorteringssystem hos
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borgerne. Tilbyder kommunen løsninger skal de kunne tilpasses det enkelte køkken. Et indendørs sorteringssystem sikrer,
at borgerne gøres opmærksomme på sortering i hverdagen, og
at der ikke opstår rod indenfor. Der skal være nem adgang til
at sortere alle fraktioner, og enhederne skal placeres der, hvor
affaldet opstår, som fx under vasken i køkkenet, aviser i stuen,
batteriboks i skuffen osv. Nærhedsprincippet gælder også indendørs. Hustandsindsamlingen af en affaldsfraktion opleves
som en ekstra motivation for, at borgerne sorterer. Flere udtrykte ønske om at få mulighed for at aflevere bioaffald og stort
pap.
Samtidig er borgernes motivation til at sortere tæt forbundet
med den miljøværdi, de oplever og dermed tilskriver affaldet.
Flere af borgerne oplever stor miljøværdi i at ”skulle” sortere fx
elektronik og glas fra, hvor ting som små stykker pap og itureven papir lettere ryger i restaffaldet.
Borgerne oplevede det overvejende som nemmere, som en
bedre service, mere pladsøkonomisk og mindre forvirrende
med det kildeopdelte system, hvor flere af de tørre fraktioner
måtte sorteres sammen både indenfor og udenfor.
En sorteringsvejledning skal give flest mulig eksempler på, hvad
man gerne må sortere til genanvendelse og sætte færrest mulige
begrænsninger til, hvilke særlige materialer man IKKE må sortere. Der skal skabes en tydelig sammenhæng mellem inde- og
udesystemet. Kommunen bør fremlægge (om muligt eller evt.
tilbyde)10 forskellige indendørs beholderløsninger, som borgerne kan vælge imellem og indpasse individuelt. Samtidig bør
der etableres nem adgang til at fastslå, hvilken fraktion en given
genstand passer til.
Københavns Kommune har ligeledes gennemført projektet ”Fra
holdning til handling”, som også tog fat i indendørssorteringen.
Formålet var at udvikle kommunernes arbejde med at understøtte borgerne i etageboliger med deres gode intentioner om
at sortere, så de efterfølgende benyttede sig af det sorteringssystem, som kommunerne stiller til rådighed i gårdene. Som
et udgangspunkt forud for projektets forsøg blev der lavet et
omfattende litteraturstudie, hvor 43 hypoteser om kommunikation, funktionalitet og systemer blev fastlagt med baggrund
i forskning og andre erfaringscases. De blev herefter brugt til
at underbygge de oplevelser, projektgruppen fik i mødet med
borgerne (1. interview), og hvad borgerne gav udtryk for i det
efterfølgende 2. interview efter et 3 uger langt forsøg. 10 lejligheder på Amager og Østerbro blev involveret i forsøget. I fem af
lejlighederne kom affaldskonsulenter på besøg og hjalp med at
etablere prototyper på indendørssortering. I de fem andre lej-

9) Forsøget blev ligeledes også foretaget simultant i 12 haveboliger, som tillige sorterede bioaffald.
10) Overvejelser om de juridiske begrænsninger for hvad kommunerne må give til borgerne af materiel til indendørs brug og finansiere via ffaldsgebyret er behandlet på genanvend.mst.dk: ”Må man give sine borgere materiel til sortering indendørs? .
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ligheder modtog borgerne ”kun” vejledning og motivation fra
konsulenterne, men skulle her selv etablere egne indendørs sorteringsløsninger. De samlede konklusioner fra projektet peger
overordnet på tre hovedelementer:
• Der skal skabes ”sammenhæng mellem husstanden og
		gårdmiljøet”
• Der skal etableres en ”affaldssorteringsenhed i husstan		den”
•
		

Der skal fokuseres på at skabe ”mikroviden” - kommunikation med høj ”stickiness faktor”

De 43 hypoteser, som er dannet på baggrund af interessante baggrundsudsagn fra litteraturstudiet, kan læses i
bilag 3 på side 41-48 i projektrapporten ”Fra holdning til
handling - kildesortering i etageejendomme”.

Miljøstyrelsen og Albertslund Kommune har også gennemført
projektet ”Inspiration til indendørs sorteringssystemer”. Her
var den smarte idé at etablere indendørs sorteringssystemer
hos enkelte udvalgte husstande i tre forskellige boligforeninger,

hvorefter de forskellige husstandes løsninger i den enkelte boligforening blev brugt til at lave en mere nær inspirationsfolder
til resten af lejlighederne i samme forening. På den måde lignede forholdene for de enkelte lejligheder mest muligt hinanden,
og kommunikationen blev gjort nær.
Et andet inspirationsprojekt af Miljøstyrelsen kaldet ”Affaldsløsninger i og uden for boligen” bekræfter mange af de samme
budskaber som i ovenstående projekter, bl.a. at indendørssortering kan ske i alle rum i boligen, hvor affaldet opstår – stuen, badeværelset, kontoret, køkkenet – som en art satellit-sorteringsstation. Her ses samtidig en lang række indsamlede eksempler
på indendørs sorteringssystemer, som fx farvede muleposer
med tilsvarende piktogrammer eller vægløsninger med poser
eller skoskabe, hvor den begrænsede plads udnyttes optimalt.
Desuden kigges der konkret på løsninger for bioaffaldet, hvor
det som udgangspunkt anbefales at udlevere biospande og tilsvarende poser, som borgerne kan integrere i hjemmet. Disse
har nemlig både en mental og funktionel effekt på sorteringen.
Biospanden skal hertil helst være i køkkenet, hvor affaldet ofte
opstår, fx under vasken. Der opfordres til, at man generelt arbejder for, at der medtænkes etablering af indendørssortering
ifm. nybyggeri af etageejendomme (og andet tæt bebyggelse) og
ved renovering af lejligheder.

I det omtalte forsøg i Furesø Kommune (afsnit 5.2.1) blev der foruden biospande og poser også uddelt disse praktiske rumopdelte net, som ses på
billedet. Borgerne oplevede det som en rigtig god løsning, til på en nem og smart måde at transportere materialerne ned til beholderne i gården
fra starten af. Mange af beboerne udtrykte, at det ikke var tilstrækkeligt i længden, hvorfor de selv havde etableret et mere fast system efterfølgende. Sådanne sorteringsnet kan altså ses som fysisk informationsmateriale, der kan kickstarte sorteringen i lejlighederne.
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Københavns Kommune har også foretaget et borgerinddragende projekt kaldet ”Byg dit eget sorteringssystem”. I bl.a.
Aarhus og Vejle har borgerne kunne deltage i otte workshops,
hvor de har kunne bygge indendørssorteringssystemer, som
de selv kunne skræddersy og dekorere. På baggrund af en åben
designkonkurrence havde projektet modtaget bud på forskellige designs, som resulterede i de forskellige sorteringssystemer,
som borgerne til workshoppene kunne bygge for ca. 100 kr.
Workshopperne var delt op i en ’poseworkshop’, hvor sorteringsposerne kunne dekoreres og en ’byggeworkshop’, hvor
ophængningssystemet til sorteringsposerne kunne bygges. På
workshoppene deltog ca. 200 borgere og der blev bygget ca. 80
systemer. Projektet viser, hvordan workshops kan bruges som
aktiv involvering af borgerne gerne i kombination med andre
events i byen. Det fungerer fx godt ift. børnefamilier, da hele
familien bliver engageret i affaldssorteringen. Konceptet kan
bruges som metode til at skabe opmærksomhed, samtidig med
at borgerne får bygget sorteringsløsninger til hjemmet.

Beskrivelse af designkonkurrencen samt af et af vinderkoncepternes bygge- og designmanual kan ses i kataloget ”Designkonkurrence: Lav-selv affaldssorteringssystem”.

5.2.4 – Borgerrettet indsatser med fokus på både inde- og
udenfor lejlighederne
Tønder Affald A/S og Tønder Kommune har gennemført projektet ”Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboligområder”, hvor en række idéer til påvirkning og oplysning af
borgere i to etageboligbyggerier er blevet testet. Formålet var
at øge og forbedre kvaliteten af sorteringen fra etageboliger. På
trods af, at der har været etableret kildeopdelte genanvendelige
fraktioner i kommunen siden 2008, er kun få mængder blevet
udsorteret til genanvendelse og udsorteringen har ikke været af
ordentlig kvalitet. I forbindelse med forsøget steg mængderne
til genanvendelse i begge boligforeninger til ca. 35-36% (uden
bioaffaldssortering).
Tønder Affald fik forud for forsøget udarbejdet et idékatalog til
øget/bedre sortering i etageboliger med 28 forslag. Ud fra dette
katalog blev det besluttet at anvende nedenstående syv tiltag i
selve forsøget:
• Beboerinddragelse ved valg af indendørs opsamlings		materiel
• Hjælp til opsætning af indendørs opsamlingsmateriel i
		lejligheden
• Ensartede farvekoder
• Indbydende affaldsgårde
• Indsamling af flere fraktioner
• Infobokse
• Ændret indsamling af miljøfarligt affald.
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Se projektets idekatalog med overblik over 28 mulige
tænkte indsatser, der kan laves i et etageboligmiljø, for
at lede eller påvirke borgerne til bedre/mere sortering.
Her er der både idéer til indendørs og udendørs tiltag.

Konklusion er, at disse indsatser samlet fik en mærkbar positiv
effekt på sorteringen. De to etageejendomme, som deltog i forsøget, har henholdsvis to og tre etager, og affaldsskaktene i den
ene boligforening blev tilmed lukket ifm. forsøget. I forsøget
blev der etableret ens ordninger i affaldsgårdene og nye opsamlingspunkter, som udover kildeopdelt ordning for de tørre genanvendelige materialer (duoflex), inkluderede test af fire nye
specialfraktioner for hhv. tekstiler, fødevarekartoner, flamingo
og porcelæn samt miljøkasser i separat rum med skarpe genstande, olie- og kemiaffald, batterier, lyskilder og WEEE.
Resultatet viser, at der blev indsamlet ca. 2,5-2,8 kg til genanvendelse pr. husstand/uge12. Her viste der sig et mønster af, at
restaffaldsmængden for begge foreninger uafhængigt af hinanden normaliserede sig til ca. 4,8 kg/husstand/uge, og for den
samlede mængde blev det til ca. 7,5 kg/husstand/uge. I den ene
forening var det en stigning, mens det i den anden var et fald.
En forklaring kunne være, at nogle af borgerne muligvis havde
brugt genbrugspladsen mere førhen, eller at noget af affaldet
normalt ville have være havnet i storskraldet.
Sorteringsanalysen viste samtidig, at potentialet i bioaffaldet
lå på ca. 3 kg/hustand/uge, hvis man ville vælge at udskille den
fra restaffaldet i fremtiden. Kvaliteten var forholdsvis høj (84%
renhed for restaffald og ml. 89-93% renhed for de genanvendelige ordninger). Dog havde beboerne svært ved at placere specialfraktionerne i de rigtige beholdere. Her var ca. 69% korrekt
sorteret – dog var fejlsortering overvejende andet specialaffald,
som var placeret forkert og dermed tyder på lettere forvirring
om, hvorhenne specifikke genstande skulle smides i.
Roskilde Kommune har gennemført projektet ”Øget indsamling
af genanvendelige materialer fra kollegier”. Her tog projektet
fat i kollegierne, hvor der naturligvis er løbende ind- og udflytning af beboere hvert halve år, og hvor der før projektet kun var
sporadisk sortering af glas og pantflasker. Projektet involverede
derfor beboerne og boligselskaberne for to forskellige kollegier,
som skulle sortere bedre i fraktionerne plast, metal, pap, papir
og glas.
Projektet gik ud på at finde metoder og midler til involvering,
indsamling og informationsaktiviteter, som motiverede til god affaldssortering, og som kunne anvendes til planlægning og im-

12) Samlede resultater af genanvendte mængder efter den halvårlige forsøgsperiode kan læse på s. 29-35 i rapporten.
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plementering af genanvendelsesordninger på andre kollegier.
Det ene kollegie havde fælleskøkkener, hvor det andet var indrettet som individuelle studieboliger med trinet-tekøkkener. I
kollegiet med fælleskøkkener deltog samlet 21 køkkener.
Projektets aktiviteter, som strakte fra marts til juni 2015, inkluderede:
• Sløjfning af mindre affaldsskure, primært til restaffald, som
blev samlet til ét større skur med plads til de genanvendelige fraktioner; elektronik-affald, farligt affald og vippe container til storskrald. Hertil fulgte motiverende og vejledende synlig skiltning og klistermærker på beholderne.
•

•

Indretning af fælleskøkkener med indendørssorteringsbeholdere, som passede til løsningerne i gården. Alle køkkener fik også sorteringsvejledning og plakater med budskaber/vejledning hængt op. Kommunikationsmaterialet på
engelsk og dansk, som tiltaler både den internationale beboersammensætning og de unge. På kollegier med individuelle køkkener besluttede man, at beboerne selv måtte
lave indendørs systemer, da plads-mangel og æstetik gjorde
det svært at tilbyde en universel løsning til alle.
Involvering af ejendomsfunktionæren fra boligselskaberne
til at tale om sortering med beboerne og holde opsyn med
sortering i beholdere/containere både inden- og udenfor.
Her blev de rangeret med 0-3 point hver uge. Ligeledes blev
der gjort brug af kommunens tilsynsførende for kollegiet
med fælleskøkkener ifm. at flytte restaffald over i pedalspande til at stå sammen med sorteringsmateriellet.

•

Konkurrence om tilskud til vinderkøkkenets julefrokost og
billetter til Roskilde Festival (samarbejdesaftale) til dem,
som opnåede flest sorteringspoint i perioden.

•

Dialogorienteret indsats med kollegierådene om tilpasning
af forsøg og kommunikation via torsdagsbar og kollegiets
Facebookgruppe herunder konkurrence, status i forsøget og
videoer.

•

Involvering af repræsentant fra kommunens teknik- og miljøudvalg ifm. prisuddeling.

Se evalueringsvideoen til projektet ”Øget indsamling af
genanvendelige materialer fra kollegier” med interview
af kollegiebeboere og vicevært.

Resultatet af projektet var særdeles positivt med en markant
forøgelse af sorteringen. På det større kollegie med fælleskøkkener fjernede kommunen hele tre ud af ni 660 L beholdere til
restaffald, som hertil blev erstattet med genanvendelsesbeholdere. Den løbende visuelle kontrol pegede samtidig på en lav
grad af fejlsorteringer.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har foretaget projektet ”Nulskrald boligforening”, som bygger videre på
konceptet fra Tversted, men med overførsel til boligforeningen
Morbærhegnet som et fem ugers forsøgsrum. Nulskrald-konceptet byggede på en idé om at påvirke borgerne til at sortere
så meget som muligt gennem aktiv kommunikation og vidensdeling samt en fleksibel drift, hvor borgerne fik indflydelse
på affaldssorteringen. Viceværter blev inddraget, så de kunne
understøtte projektet. Her forsøgte projektgruppen at etablere
en aktiv og anerkendende dialog med beboerne, hvor de kunne
kontakte forsyningen og som beboer få indflydelse på forløbet.
Hertil blev der oprettet en fælles Facebookside, afholdt intromøder og et kick-off event med fællesspisning for at mobilisere
ejerskab til projektet på frivillig basis. Ca. 25 % af beboerne
valgte at deltage officielt, specielt pga. det sociale element, selvom flere beboere formentlig sorterede i praksis.
Der blev opstillet affaldsbeholdere, så beboerne kunne sortere
deres affald i: bio, plast, metal, glas, papir, pap, mælke- og juicekartoner, tøj, restaffald og deponi. Der blev også opstillet en
beholder markeret med et spørgsmålstegn; her kunne beboerne aflevere affald, som de ikke vidste, hvordan de skulle sortere.
Endelig fik alle udleveret en kasse til farligt affald. I spørgsmålstegnsbeholderen fandt forsyningen typisk mange emballager
af blandingsmaterialer. Det gav så anledning til, at man kunne
vejlede om korrekt sortering af materialerne gennem nyhedsbrevet.
Projektet viste, at det kan lade sig gøre at udsortere betydelige
mængder til genanvendelse og genbrug ved at flytte løsningen
så tæt på borgerne som muligt samt ved at informere og engagere brugerne i affaldssorteringen. Vægten af restaffald og
genbrugsfraktioner blev vejet både før og under forsøgsperioden. Inden forsøget var genanvendelsesprocenten i området
på 24 %, mens den i forsøgsperioden var på 33 %, og mængden
af restaffald faldt fra 4070 kg til 3330 kg. Mængden af affald
til genanvendelse steg fra 1400 kg til 2436 kg. Herudover blev
der indsamlet 308 kg tøj og sko samt 541 kg mad- og organisk
affald svarende til et potentiale for en fremtidig indsamling af
organisk affald fra etageboliger på ca. 13 % af restaffaldsmængden.
Deltagerne var positivt stemte overfor forsøget,synes at de var
blevet hørt, og de ville tage påvirkningen fra forsøget med sig
ind i fremtiden. De fik også ændret deres opfattelse af forsyningsselskabet fra et tungt system til nogle mennesker, man kan
tale med. Forsøget ændrede borgernes opfattelse af sortering
fra at være et individuelt ansvar til at være en fælles opgave for
forsyningsselskab og borger.
Omvendt viste det også, at det er mindre motiverende at deltage i et obligatorisk ”nulskraldsprojekt” i en etagebolig end i en
frivilligt én-familiebolig (som i Tversted), hvor man ikke deler
affaldsbeholder med andre. I etageboliger opstår der fx frustrationer over andres manglende sortering og fejlsortering.
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5.2.5 – Affaldsskakte, borgernes opfattelse og lige
sorteringsmuligheder for alle
Overvejelser om lukning eller brug af affaldsskakte i forbindelse med udvidelse af kildesorteringen i etageejendomme er
behandlet løbende i Miljøstyrelsens projekt ”Affaldsløsninger
i og uden for boligen”. Det fremgår bl.a. på s. 35, hvor de juridiske detaljer også gennemgås. En grundlæggende problemstilling, der tit fokuseres på, er affaldsskakternes effekt, der gør det
fysisk nemmere for borgerne at komme af med restaffaldet og
mere omfattende at skulle gå ned med de genanvendelige fraktioner. I de tidligere nævnte forsøg i Tønder (afsnit 5.2.4) blev
skaktene i forbindelse med forsøget lukket, hvilket ikke havde
et negativt udfald på beboernes oplevelse og samtidig formodes medvirkede til det positive resultat i sorteringen, selvom
det sidste ikke direkte kan dokumenteres. Efterfølgende valgte
de i Tønder at bibeholde løsninger, så skaktene forblev sløjfede.
Affaldsskakte behandles også i Københavns Kommunes projekt
”Brugervenlige affaldsordninger – lige muligheder for alle”,
hvor det i diskussionen yderligere nuanceres. Her er der lavet
en mere eksplorativ undersøgelse af parametre, der påvirkede
borgernes kildesortering i etageboliger med et bredt og mere
repræsentativt udsnit af forskellige typer etageboliger (med/
uden affaldsskakte, elevatorer og ejer, lejer, almen og andel).
Der blev foretaget interviews, spørgeskemaundersøgelse og
visuelle observationer. Undersøgelsen peger meget interessant
på, at affaldsskakte grundlæggende mangler signifikant indflydelse på borgernes kildesortering:
•

Borgerne er glade for affaldsskakte, hvis de er der, men ligeglade hvis de ikke er der.

•

Borgerne synes ikke at savne affaldsskaktene, hvorfor der
ikke har været protester, hvis de er blevet nedlagt/fravalgt.
Samtidig har de hurtigt vænnet sig til ikke at have dem.

•

Restaffaldsindkast via affaldsskakte kan ikke sidestilles med
ordninger i terræn/gården, da de opfattes uafhængigt af hinanden. Nem tilgængelighed af genanvendelige ordninger
har derimod en indflydelse på, om man sorterer fx plast,
metal, pap og papir, men mindre betydning for glas, batterier og elektronik.

•

Ligestilling mellem og afstand til genanvendelige ordninger
har en stor betydning. Er der bedre tilgængelighed til nogen
genanvendelige ordninger i gården, men man derimod skal
gå længere med fx glas til en kube, forventes det (af borgerne), at der bliver stillet en glasbeholder til rådighed i gården.
Ellers fejlsorteres noget af glasset til restaffald eller henstilles ved de andre beholdere.

Et andet argument, der direkte taler imod skakte, er, at arbejdsmiljøet for viceværter og renovationsmedarbejdere tit udfordres i specielt ældre byggeri, hvor det skal bugseres op fra kældre, og hvor skaktene er uhygiejniske, hvilket derfor ikke er tidssvarende. Det eksemplificeres også i Københavns projekt (66),
hvor det noteres, at der gennemsnitligt er to skader om året for
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personale, der arbejder under disse forhold, og ca. 30% flere
sygedage for ejendomsfunktionærer, der driver affaldsskakte.
I praksis arbejdes der mange steder i København på dispensation fra Arbejdstilsynet.
Overordnet set argumenteres der for, at nedlæggelse eller dispensation for etablering af affaldsskakte kan frigive mere tid til
anden beboerservice og reparationer, som ellers må nedprioriteres. Det kunne fx være til vejledning om sortering og opsyn
med materialegård, storskraldsortering, farligt affald osv.
I Københavns projekt er der gennem forsøg i tre forskellige etageboliger undersøgt, hvordan indretningen af affaldsordninger
kan tilpasses, således at brugervenligheden og tilgængeligheden
tilgodeses for alle, herunder børn, ældre og borgere med nedsat
funktionsevne, da denne gruppe i kommunen udgør 20% af
borgerne. Samtidig har man opnået en del indsigt i brugernes
generelle adfærd omkring brugen af affaldsordningerne placeret i terræn. I forsøget blev der indrettet de tre materialegårde
på ny med fokus på tilgængelighed for alle.
Gennem projektforløbet er der foretaget brugerundersøgelser
baseret på interview, dialogmøder med borgere og viceværter
og surveyundersøgelser af borgerne i de tre etagebyggerier. Her
er det generelt fundet, at:
•

Med en meget stor enighed på gennemsnitligt 93% opleves
det som vigtigt at sortere sit affald – mindst vigtigt vurderes
plastik og mest vigtigt vurderes miljøfarligt affald og batterier.

•

Der opleves ikke et problem med affaldsordningerne, som
de er indrettet, og der er ikke et uforløst behov eller en
brændende platform hos borgerne for sortering til genanvendelse.

•

2/3 erkender at have kommet til at bruge affaldsskakten til
at smide genanvendeligt affald ud.

•

”Nærhed” ønskes til ordningerne så de er placeret så tæt på
lejligheden som muligt, hvilket også gælder fx storskrald.

•

”Placering i flow” ses som positivt, fx hvis papircontaineren
står tæt på postkassen, så reklamer nemt kan dumpes i.

•

Opfattelsen er, at det er ”naboen som roder”, hvilket har en
negativ indvirkning på folks motivation og generelle opfattelse af sortering.

Udfra spørgeskemaundersøgelsen med ca. 30% besvarelser ud
af i alt 676 husstande oplevede kommunen generelt, at borgerne kunne karakteriseres som uengagerede og ligeglade med
affaldssortering, hvor de besvarelser, der kom, overvejende var
mangelfulde eller hurtigt udfyldte.
I forsøget designede kommunen affaldsordningerne for de tre
almene boligforeninger på baggrund af en yderligere observa-
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tionsundersøgelse (en useability test) med fokus på brugervenligheden for børn, ældre og borgere med nedsat funktionsevne.
Herefter dannede de ”brugerrejsen” med fokus på affaldets vej
fra, at det ”bliver båret ned”, til at det ”afleveres i beholderne”.
På den baggrund blev der fremsat fem principper, som sorteringsmiljøet overordnet blev designet efter:
1. Affaldsordninger skal være intuitivt indrettede
2. Affaldsordningerne skal kommunikere tydeligt og kon		sistent
3. Konsistent placering og orientering af beholderne
4. Reducér indkasthøjden
5. Indkast frem for låg
Principperne blev mere eller mindre bekræftet i forsøgende.
Her blev der opnået en øget udsortering af pap, plastik og metal
på ml. 19-46 % og en generel øget brugertilfredshed, som pegede
på, at det var blevet nemmere at sortere, der var kommet bedre
muligheder for aflevering af flere affaldstyper, og at beboerne
generelt havde mere lyst til at sortere.
5.2.6 – Fokus på viceværten, borgerinddragelse og
flersprogede ejendomme
I projektet ”Øget og bedre affaldssortering i etageejendomme…”
i Gladsaxe Kommune har kommunen undersøgt, hvilke kommunikationstiltag, der kan laves. Der blev her set på bydelen
Værebro Park, hvor affaldssorteringen ikke har levet op til kommunens kvalitetskrav. Det opleves, at beboerne i Værebro Park
har et begrænset engagement til affaldssortering, og samtidig
huser boligforeningen en stor etnisk diversitet, hvilket bevirker, at beboerne generelt ikke forstår, hvordan de skal sortere
bl.a. pga. sprogbarrierer.
Gladsaxe Kommune har på baggrund af en brugerundersøgelse
og fokusgruppemøde med viceværterne udviklet en række
kommunikationstiltag, som skulle øge kvaliteten af affaldssorteringen. Her blev det klart, at informationen skal nå ud til
beboerne i ”gerningstidsøjeblikket” hvor affaldet afleveres. Derfor blev der bl.a. opsat sorteringsvejledninger ved affaldsøerne
designet med fokus på enkelthed (billeder, farver og piktogrammer) og fraktionsnavnene blev foruden dansk udviklet på forskellige sprog: engelsk, serbokroatisk, urdu og arabisk. Et andet
tiltag var opsætning af plakater med flere af de lokale beboer på,
som skulle gøre indsatsen nær og samtidig sætte fokus på korrekt sortering.

Se Gladsaxe Kommunes plakater med fotos af beboere
der sorterer affald. På plakaterne er skrevet motiverende budskaber, fx ”Gør som Mathias – brug den rigtige container”. Plakaterne henvender sig lokalt og går i
øjenhøjde med de øvrige beboere.

Det blev besluttet at inddrage og fokusere på viceværternes
rolle i hele projektforløbet. Derfor deltog viceværterne i et
kursus hos Vestforbrænding for at få generel viden om affaldshåndtering, så de kunne skabe dialog og vejlede beboerne i korrekt sortering. Der blev også sat navn, ansigt og kontaktoplysninger på viceværterne, så de fik en mere aktiv rolle som afsender (i stedet for kommunen). Som et led heri blev affaldsøerne
bemandet af viceværterne i tidsrummet 14:30-17:30, hvor de
fleste beboer afleverer deres affald.
Affaldsanalysen viser, at der før projektstart blev fejlsorteret
11-22% af restaffaldet, som blev smidt i containerne til de genanvendelige fraktioner. Efter forløbet fandt man ingen fejlsorterede restaffaldsposer. Viceværterne vurderer, at der ses
en tydelig positiv effekt på alle fraktioner, og at beboerne har
taget godt imod de nye tiltag. Det vurderes, at kommunikation
på engelsk har haft en positiv effekt på affaldssorteringen. Den
direkte tilgang virkede derfor, hvorimod man oplevede, at uddelte sorteringsfoldere i postkassen blev overset, og at ingen
havde gemt dem.
Køge Kommune har i projektet ”Sådan gør vi hos os - et brugerinvolveringsprojekt i Karlemoseparken” haft fokus på at øge
udsorteringen af genanvendelige materialer fra restaffaldet.
Her tog kommunen fat i boligforeningen Karlemoseparken,
hvor affaldsskakterne var blevet lukket og udskiftet til nedgravede løsninger, hvilket havde medført en markant stigning i
mængden af restaffald.
I projektet blev der gjort brug af eksisterende netværk i Karlemoseparken for at komme i direkte kontakt med beboerne,
hvilket gjaldt Køges boligsociale fællessekretariat kaldet Helhedsplanen. Helhedsplanen pådrog sig opgaven at danne en
affaldspatrulje af unge mennesker, som kunne tænke sig et lommepengejob. Seks drenge blev rekrutteret og fik eksempelvis til
opgave at fjerne henstillet skrald i opgangene.
Netværkene blev inviteret til at deltage i udarbejdelsen af en
række informationsmaterialer, som resulterede i en dørhænger,
plakat, folder, sorteringsplakat og molokskilte. Derudover blev
de unge drenge i Karlemoseparken inviteret til at deltage i udarbejdelsen af en serie af YouTube-film om affaldssortering samt
interview med beboerformanden, viceværten og beboerne
(som kan ses på projektsiden på genanvend.mst.dk), som efterfølgende blev spredt via netværk og på smartphones. Overordnet er det her blevet erfaret, at samspillet mellem kommune,
boligselskab, gårdmænd og lokale netværk kan være med til at
sikre bedre affaldssortering.
Inddragelse af børn og unge ses som en nyttig ressource til eksponering af budskabet på grund af deres nysgerrighed og gåpå-mod. Det vurderes, at sådan en aktiv brugerinvolvering kan
skabe motivation og give beboerne ejerskab til at affaldssorteringen, hvilket eksempelvis ses hos de unge drenge, som deltog
i filmprojektet.
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Affaldsanalysen viser, at mængden af restaffald pr. husstand/uge
stort set var uændret fra 2015 til 2016. Dog viser analysen, at
mængden af genanvendelige fraktioner (papir, pap, hård plast,
blød plast, glas og metal) i restaffaldet blev reduceret med 12%.
Specielt metalandelen faldt betydeligt.
Projektet havde også en række udfordringer, som underbygger,
hvad der er svært ved etageejendomme, og at brugerinvolveringen generelt set kan være svær i praksis.
•

Beboer gav udtryk for, at brochurer og reklamelignende
informationer i postkassen går i ét med mængden. Personlig kontakt til events eller i klubber og foreninger er derfor
at foretrække.

•

Beboerne gav udtryk for, at en barriere for øget affaldssortering er pladsmangel i køkkenet. Der ønskes derfor inspiration og hjælp til indendørs sorteringsløsninger.

•

Et indvielsesevent for to nye nedgravede løsninger til metal
og pap var bredt annonceret også gennem de lokale netværk, men kun 1/6 af det forventede antal beboere mødte
op på dagen.

•

En fokuseret besøgstur til Kara/Novoren arrangeret for
kvinderne i området måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

Køge Kommune har som følge af projektet ”Affaldssortering:
Viceværten har svaret” arbejdet videre med opkvalificering af
viceværter til at give viden og lyst til at vejlede om sortering.
Roskilde Kommune har også foretaget et projekt kaldet: ”Udvikling af læringsmiljø for affaldssortering i etagebyggeri”
med fokus på de to almennyttige boligområder Æblehaven og
Rønnebærparken med flersproget beboersammensætning og
andre boligsociale tilbud. Med en bred beboerinddragelse og
samarbejdsaftale med boligselskabet var der lagt op til et større
projekt fra start. Der blev herunder planlagt en lang række beboeraktiviteter omkring bl.a. den lokale beboercafé, det lokale
børnehus, besøgsture, sommerfest m.m.
En lang række forudsætninger for succes med aktiviteterne i
projektet blev dog ikke mødt pga. praktiske omstændigheder
eller manglende interesse fra beboerne. Derfor blev der begrænset rækkevidde til beboerne, og en del af succeskriterier
kunne ikke måles eller mødes. Der opstod også andre planmæssige udfordringer, som tilpasning med en kommende helhedsplan for området, kommunens egen overordnede udrulningsplan for genanvendelige ordninger og den mulige indretning
af sorteringsmiljøet på fællesarealerne. Fx var løsningerne, der
blev etableret i gårdmiljøet hhv. 500 og 1000 meters afstand til
de beboere, der boede længst væk.
Efterfølgende kortlægning af beboernes oplevelser af sorteringsforsøget viste, at ”ingen var klar over, at forsøget var i
gang”, og at der generelt var ingen eller meget lille motivation
for selv at gøre en aktiv indsats. Det resulterede i, at restaffalds-
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mængden med hhv. ca. 5 % og 15 %, hvor det dog var svært at se
klare tendenser for, at der blev flyttet mængder over til de genanvendelige fraktioner.
Erfaringerne fra projektet peger derfor på vigtigheden i den
rigtige planmæssige platform og samarbejdsflade, som derfor
skal afstemmes ordentligt på forhånd. Ydermere understreges
det, at beboernær inddragelse koster mange ressourcer, er svær
at måle direkte effekter af og samtidig er udfordret af omstændigheder, der er svære at planlægge efter. Roskilde Kommune
opnåede dog en ny kontaktflade til et større boligselskab, som
administrerer mange ejendomme i kommunen, hvorfor der nu
er ved at være etableret en fælles samarbejdsplatform om affaldssortering som følge af projektet.
5.2.7 – Løsninger for gamle bydele med dårlige
indsamlingsforhold
Helsingør Forsyning har i projektet ”Bedre affaldssortering i
middelalderbyer” lavet en analyse med fokus på Helsingør bymidte. I projektet blev der først kigget på en række andre kommuners forhold og løsningsmodeller, hvor erfaringsopsamlingen viste, at de væsentligste årsager til implementering af
ændrede indsamlingssystemer i middelalderbyer er øget genanvendelse og et behov for at løse udfordringerne med begrænset
plads og tunge køretøjer. Erfaringsopsamlingen viste en forøget
genanvendelse på 20-40 % af de indsamlede affaldsmængder
og flere eksempler på 10-20 % reduktion af affaldsgebyret, hvor
der er etableret fællesløsninger i det offentlige rum.

Analysen peger på, at middelalderbyen i Helsingør kan
bidrage med en væsentlig andel genanvendelige materialer (444 ton) i et optimalt scenarie op til 75% genanvendelse, hvor de små byerhverv hertil bidrager med en væsentlig andel – primært madaffald, pap og papir. Se tabel
8 på s. 25 i projektrapporten ”Bedre affaldssortering i
middelalderbyer”. I rapportens kapitel 6 er der også udformet en god tjekliste med væsentlige elementer for
etableringen af indsamlingssystem i middelalderbyer.

Det giver store arbejdsmiljømæssige udfordringer, at affaldet
typisk skal bæres eller rulles fra baggårde igennem snævre
gange, trapper, passager, kældre eller porte med dårligt underlag. Samtidig er der ikke altid plads til at etablere genanvendelige ordninger i baggårde – herunder til blandet bolig/erhverv.
En øget genanvendelsesindsats via baggårdsindsamling vil samtidig yderligere øge udfordringen med tung kørsel i den gamle
bydel og være en æstetisk og upraktisk gene, hvis der anvendes
en fremrykningspraksis. Baggårdsindsamlingen er derfor typisk begrænset til restaffald og genanvendelige ordninger, der
indsamles via få kuber rundt omkring.
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Derudover blev der undersøgt forskellige modeller for fællesløsninger. COWI forestod her analysen, hvor der er set på et basisscenarie med traditionel indsamling af beholdere/sække fra
baggårde og fire alternative modeller med fællesløsninger.
Systemerne er blevet vurderet ud fra kriterier som øget genanvendelse, brugervenlighed, arbejdsmiljø, æstetik, økonomi,
egnethed i forhold til diverse affaldsfraktioner, samt hvorvidt
systemet er egnet til anvendelse af erhverv. Følgende systemer i
det offentlige rum er blevet vurderet med fordele og ulemper i
forhold til middelalderbyer generelt og Helsingør by specifikt:
•
•
•
•

søget gik derfor i sin enkelthed ud på at etablere en mobil løsning, så borgerne bliver aktiveret til at sortere ved deres bolig.
Projektets vellykkede proces med borgerinddragelse og brug af
designere resulterede i ”Genbrugsvognen”, som blev opstillet
på tre forskellige lokationer i hverdagene mellem 16-19. Borgerne fik her mulighed for at aflevere pap, papir, metal, plast,
batterier, småt elektronik, batterier og lysstofrør. Genbrugsvognen blev bemandet af fire studerende. Alle beboere i Latinerkvarteret blev inviteret til at bruge Genbrugsvognen. Der blev
udsendt informationsbreve til 1.162 husstande ved start.
•

Genbrugsvognen har været en unik metode til at komme i
dialog med borgerne om deres sortering, observere deres
adfærd og få indblik i deres udfordringer. Samtidig har det
givet en ny dialog og kanal til at kommunikere om indendørs sorteringsløsninger og ordninger for storskrald og farligt affald.

•

Det har været vigtigt for konceptet at få indblik i borgernes
geografiske færden i det kvarter, de bor i, for at kunne finde
de optimale opstillingspladser.

•

Det opleves positiv, at Genbrugsvognen er ”designet til området”, så det fletter ind med den stil, der er i kvarteret.

•

Genbrugsvognen skal ses som et supplement og en metode, som kommunen kan anvende ifm. events, oplysningskampagner eller som midlertidige miljøstationer i boligområder, hvor der endnu ikke er et permanent alternativ.

•

Økonomien i Genbrugsvognskonceptet kan varieres en del
ift. bemanding og logistik, som der skal tages højde for, hvis
konceptet skal udvikles og implementeres videre. Det er
dyrt at bemande vognen ift. de relativt få mængder, der indsamles (ca. 1 ton/måned primært af glas, pap, metal og plast)
og flytte den fra dag til dag.

•

En midlertidig sorteringsløsning, som genbrugsvognen er, har en udfordring med at etablere sig hos brugerne som deres default go-to sorteringsløsning i hverdagen, da der først skal opbygges kendskab. Derfor er det
svært at vurdere, om kendskab og brugen af en sådan løsning ville vokse støt, hvis den blev gjort permanent. Genbrugsvognen fik i alt 100-150 unikke brugere over den halve
år lange forsøgsperiode.

Fællesløsninger med afskærmede beholdere
Kuber
Nedgravede affaldsløsninger
Affaldssug

De mulige indsamlingssystemer er overslagsmæssigt beskrevet
med antal, placering samt drifts- og investeringsomkostninger.
Beskrivelserne er baseret på overslag uden nærmere undersøgelse af planforhold, restriktioner, forhold under jorden og øvrige dimensionsgivende parametre.
•

Overvejelser, fordele og ulemper ved de fire forskellige løsningsmodeller er beskrevet i rapportens afsnit 4.3

•

Overvejelser, fordele og ulemper for tre scenarier baseret på
fællesløsninger med beholdere, kuber og stationært sugesystem vurderes konkret ift. middelalderbyen i Helsingør i
rapportens afsnit 5.2. Her gives et praktisk perspektiv til de
teoretiske løsningsvurderinger.

En kombination af fællesløsninger med beholdere, kuber eller
nedgravede løsninger i udkanten af middelalderbyen og stationært sug i centrum foreslås derfor som en god mellemvej, hvor
fordelen ved sug kan fjerne den tunge kørsel på eksempelvis
gågader. Det ville også kunne gøre anlægsinvesteringerne mere
overkommelige. Samlet set vurderes det, at fællesløsninger med
afskærmede beholdere, kuber med side-loading og stationært
suge-system vil være en brugbar løsningsmodel for middelalderbyen i Helsingør.
Fællesløsninger i det offentlige rum med beholdere, kuber, nedgravet og mobilt sug løser ikke udfordringen med tung kørsel,
men kan begrænse operationstiden. Ligeledes skal der planlægges for plads til ensretninger, cykler, parkering, frihøjde og
bevægelsesrummet. Før nedgravede løsninger og sug kan etableres, vil der være et stort planarbejde ift. ledningsveje, rør og
luftledninger, som skal flyttes eller tilpasses. Ligeledes er der et
behov for at foretage mulige foranstaltninger til beskyttelse af
arkæologiske værdier og bygninger.
AffaldVarme Aarhus har i Aarhus Kommune udført projektet
“Mobil affaldsløsning i Aarhus Midtby”, hvor forsøget gik ud på
at indsamle genanvendelige materialer fra borgere i etageboliger, som bor i midtbyens gamle latinerkvarter. Her er gaderne
smalle og svært fremkommelige for store renovationsbiler. For-
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Sommerhusområderne er for mange strandkommuner en
vigtig brik i at opnå højere genanvendelse. Samtidig er der et
behov for en mere effektiv indsamling i områderne, som i dag
er forbundet med både indsamlingslogistiske, geografiske og
kommunikationsmæssige udfordringer.

så gælder det generelt om at designe kommunikationsvirkemidlerne, så de er nemme at afkode og er lettilgængelige. Det
kan fx være i form af et oversigtskort, grafisk husorden eller
folder i infomappen, der forklarer om funktion og placering af
sorteringsmulighederne i området.

De fremtidige indsatser, der kan føre til en højere genanvendelse i sommerhusområderne, hænger derfor meget tæt sammen
med helhedsorienterede løsninger. Fx kan det være svært at
forestille sig, at der kan indføres en udpræget grad af kildesortering for sommerhuse, hvis ikke det samtidig kan adressere,
hvordan generelle sommerhusproblematikker om fremkommelighed, arbejdsmiljø, støj, tung kørsel, lugt, kapacitetsudnyttelse, sæsonudsving, indsamlingsøkonomi, brugeradfærd og
effektiv kommunikation skal imødekommes.

Desuden bør beholdere via tilpassede indkasthuller, farver og
piktogrammer designes, så de taler for sig selv. Herunder er nøglerne til succes også involvering af ejerforeninger ift. udpegning,
legitimering og tilpasning af løsninger og udlejningsbureauerne
ift. opsætning og udlevering af informationsmaterialer.

Med det in mente har der været gennemført en del projekter,
som langt hen af vejen viser, hvordan man som sommerhuskommune fremadrettet kan arbejde med at indrette indsamlingsordningerne i sommerhuslandet, så der opnås et fornuftigt serviceniveau, effektiv indsamling, god kommunikation,
brugertilfredshed og øget kildesortering.

I de følgende afsnit er vigtige overvejelser og anbefalinger sammenfattet på tværs af projekternes resultater.

I de gennemførte projekter peges der på, at der skal flere fleksible løsninger til. Løsninger, der kan imødekomme brugernes
naturligt uregelmæssige tilstedeværelse i områderne og skabe
en nem og omkostningseffektiv adgang til mere sortering.
Sommerhusbrugerne, ejere såvel som lejere, vil gerne sortere
mere, men løsningerne skal være synlige og nemme at overskue. Tre forskellige projekter med helt forskellige setup konkluderer uafhængigt, at vejen til mere sortering i sommerhusområderne inkluderer fællesløsninger i en eller anden form.
Det betyder, at miljøstationer og genbrugsøer skal tættere på
brugerne og måske udgøre den samlede løsning. Det gælder
også for restaffald som alternativ til individuelle beholdere ved
hvert sommerhus.
Samtidig er kommunikation med sommerhusbrugerne i fokus.
Hvor e-boks, sms-service og web-info kan anvendes til ejerne,

6.1 – Overvejelser og anbefalinger

6.1.1 – Indsamling via fællesløsninger
• Fællesløsninger som i genbrugsøer/miljøstationer for ml.
20-80 huse med max 150-300 m. gåafstand og hvor også
restaffaldet indsamles fra, er en effektiv løsning som kommer til gavn for både kommune, renovationsmedarbejdere
og brugerne i sommerhusområder. Her kan der opnås betydelige tids- og omkostningsbesparelser, bedre arbejdsmiljø, mindre tung kørsel og støj på de små sommerhusveje, og
der kan samtidig tilbydes sorteringsløsning, som giver øget
genanvendelse (42, 64, 86).
•

Fællesløsninger kræver en nær involvering af ejerforeninger – specielt ift. udpegning af legitime etableringsområder
ved adgangsveje og naturlige samlingspunkter. Samtidig er
det nødvendigt at afværge eventuelle problematikker om
støj, lugt og privatliv for de nærliggende huse før etablering.
Etablering af hegn og støjafskærmning er ikke at fortrække,
hvilket bør tages med i overvejelserne, så de nærmeste beboere ikke føler sig chikaneret og føler tab af privatliv. Fælles budskaber om aflevering af affald i dagtimerne kan også
være nødvendigt at skilte med, så larm fra pladsen minime-
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res på andre tider af døgnet. Dæmpeforanstaltning på låg til
at minimere støjen bør også overvejes ifm. udbud (64).
•

•

•

Strandbeskyttelseslinjen (300 m) kan i nogen områder
kræve, at der skal søges dispensation før etablering af miljøstationer/øer. Det giver udfordringer og skal tænkes med i
planlægningen (46).
Opsyn og oprydning på miljøstationer i sommerhusområder kan være en nødvendighed og skal tænkes med i kommunens ordninger/udbud, så storskrald, restaffald og andet
problemaffald ikke ophobes her som ved en anden ubemandet genbrugsplads (86).

6.1.3 – Kommunikation
• Det kræver en ekstra indsats at kommunikere om affald til
sommerhusbrugerne specielt til lejerne, som kun er der for
en kort periode. De fleste sommerhusbrugere ønsker mere
information, og halvdelen vil også gerne have flere sorteringsmuligheder (46).
•

Skiltning med budskaber, som fx ”Tak, fordi du sorterer”
eller ”Turist, tak fordi du genbruger”, som placeres rundt i
sommerhuslandet (ved seværdigheder, ved udlejningsbureauer, på renovationskøretøjer osv.), skal ses som passive
virkemidler, der indirekte kan påvirke brugerne uden deres
vidende og er med til at skabe et samlet positivt helhedsindtryk. Det er derfor ikke en løsning i sig selv, men er med
til at signalere: ”Her sorterer vi, venligst orienter dig og på
forhånd tak” (46).

•

Hav syn for de brugertyper, der er i sommerhusområderne.
Ejerne bruger i stor stil genbrugsstationerne og har nogenlunde styr på affaldsordningerne. Tyske lejere vil gerne
kunne sortere mere og er generelt mere proaktive, mens
danske lejere er mere passive og skal hjælpes på vej (46).

•

Samarbejd med ejerforeninger om udbredelse af information fx via deres nyhedsbreve (46, 64).

•

Brug e-boks aktivt til at kommunikere til ejerne og evt. sms
service til fx storskraldsinfo. Her kan samtidig nemt linkes
til fx oversigtskort for miljøstationer/nye fællesløsninger
m.m. Mange ejere benytter i dag også Airbnb til at udleje
deres huse, hvorfor der fx her også kunne gives nem adgang
til bestilling af ekstra infomaterialer, som kan gives til de besøgende gæster (46).

•

Ejerne snakker overvejende med hinanden, så der kan
måske kalkuleres med en hvis nyhedsspredning, når der
etableres nye løsninger i sommerhusområdet (46).

•

Samarbejd aktivt med udlejningsbureauerne om at få opsat
og distribueret virkemidler såsom ”områdeguide til affaldssortering”, ”husorden”, ”dørhænger” eller ”infofolder” i husene og i infomapper – også så det aftjekkes ved alle skiftedage (46).

•

Klistermærke på beholderen med tømningsdag kan minimere klager ifm. skiftedage (46).

•

Sørg for at lave alle materialer/skilte på dansk, tysk og engelsk (i nævnte rækkefølge) og få en professionel til at lave
korrekte oversættelser (46).

•

Modarbejd fejlsorteringer: Anvend, så vidt det er muligt,

Tilbyd evt. en trækvogn eller lignede, så brugerne nemt kan
transportere affaldet fra hus til fællesbeholdere/miljøstationer (64, 86). Et sorteringsposenet (som testet i etageboligforsøg) med rum til forskellige fraktioner og genbrugsbudskaber kan evt. også udleveres og kan således fungere som
et transportsystem til og fra sommerhuset (13, 40).

6.1.2 – Indsamling, regulativ og ordninger
• Ugetømning i sommerperioden af delvist nedgravede løsninger til bio kan blive en nødvendighed for at undgå lugtgener. Helt nedgravede løsninger kan derfor være at foretrække, hvis det er fysisk muligt i det pågældende område
(64, 86).
•

Sommerhusindsamling af bioaffald fungerer fint i de områder, hvor det findes i dag. Det er i primært ejerbenyttede
områder på sjælland, hvor der findes god erfaring (86).

•

En ekstra hustandsbeholder til genanvendelige fraktioner
kan give en øget genanvendelse, men kan være udfordret af
fejlsorteringer og står måske ikke mål med økonomien og
det miljømæssige. Derfor bør en eventuel ny ordning testes
grundigt igennem og tilpasses sommerhusområderne før
der etableres husstandsindsamling (20).

•

Etableres mere sortering af få fraktioner som bio og papir,
vil brugerne formodentlig efterspørge yderligere sorteringsmuligheder af andre fraktioner såsom plast, metal og
pap, som afspejler, hvad de er vante til i deres hjemmekommune (46, 64).

•

Skelordning anbefales som en måde at imødekomme dårligt arbejdsmiljø og blokerede adgangsveje, men det kræver en dedikeret og tålmodig indsats at håndhæve det gennem kommunens affaldsregulativ (86).

•

Tilbud om køb af ”ekstra-sække” til forskellige fraktioner
fungerer godt for flere kommuner og kan også bruges som
værn mod overfyldte skraldespande i udlejningshuse. Lav
aftaler med udlejningsbureauerne om placering i huse og
kommunikation til turisterne (86).

•

kan spares omkostninger m.m., når tømningscyklussen forlænges på større beholdere/nedgravede systemer. Det kan
også blive aktuelt for hustandsbeholdere (på sigt), når prisen på sensorabonnementer og data er den rigtige (83).

Smarte sensorer som fyldemeldere er oplagte at udnytte i
sommerhusområder særligt ved fællesløsninger, hvor der
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beholdersystemer med indkasthuller, der er tilpasset fraktionen eller emnet (46, 86).

nu ikke er særlig mange, der har oplevet nem og kort adgang til
kildesortering.

Opsæt tydelig skiltning med piktogrammer, farvekoder og
evt. sorteringsanvisning til fraktionerne direkte på beholderne. Det er essentielt for at kunne orientere sig som sommerhusbruger (46, 86).

I forhold til den våde del har Holbæk, Kalundborg og Slagelse
kommuner valgt at have bioaffaldsindsamling ved sommerhuset. Efterfølgende har KL besøgt og interviewet de tre kommuner for at lave en mindre Case-samling for at afmystificere
det at indsamle bioaffaldet i sommerhusområderne. Alle tre
kommuner pegede på, at deres sommerhusbrugere generelt er
meget glade for at kunne sortere bioaffaldet. Derfor blev der
ikke fundet nogle større udfordringer ved at have det som ens
tilbud til både normale husstande og sommerhuse. Affaldsanalyser fra kommunerne peger samtidig på, at der indsamles ca. 3
kg bioaffald pr. uge/sommerhus i højsæsonen, og at der opnås
en meget fin renhedsgrad.

6.2 – Projekter

I følgende projektoversigt ses de projekter, som er sammenfattet eller henvist til i dette kapitel.

20. Turisters genanvendelse af affald i sommerhusområder
42. Decentral indsamling af husholdningsaffald i sommerhusområder
46. Effektiv kommunikation i sommerhusområder
64. Affaldsordning i sommerhusområder
83. Det smarte affaldssystem
86. Affaldsløsninger i sommerhusområder

6.2.1 – Overblik, bioaffald og inspirationskatalog for sommerhusområder
KL har foretaget projektet ”Affaldsløsninger i sommerhusområder”, som både sætter fokus på de udfordringer, der opleves, og
de anbefalinger, der kan videregives på tværs af et bredt udsnit
af sommerhuskommunerne. I den forbindelse blev der lavet en
forundersøgelse blandt landets 36 største sommerhuskommuner med fokus på deres affaldsordninger, indsamlingslogistik,
reguleringsudfordringer og kommunikation med brugerne.
Kommunerne rapporterede de ordninger, som de havde etableret i sommerhusområderne (anno 2015), hvilket gav et samlet
billede af, hvilken indsamling og hvilke metoder, som generelt
bliver benyttet rundt omkring. Det samlede billede var her, at
al indsamling af restaffaldet foregår ved sommerhuset, hvor
meget få kommuner (to til fire kommuner) samtidig tilbyder
indsamling af de tørre fraktioner glas, hård plast, papir og
metal. Et større antal af sommerhuskommunerne har etableret
sorteringsløsninger i form af miljøstationer, kuber eller bobler
til disse fraktioner, hvor også pap i nogle tilfælde kan afleveres.
En større del af kommunerne er tilmeldt specialordninger som
en ekstra service, hvilket gælder haveaffald, batterier, småt elektronik og farligt affald (fx via tilmeldeordninger, storskraldsindsamling, pose-på-låg eller miljøkasser). For mange kommuner
gælder imidlertid, at sommerhusbrugerne henvises til genbrugspladserne, og det generelle billede er derfor, at der indtil

Med baggrund i forundersøgelsen blev der lavet en workshop
med sommerhuskommuner, affaldsselskaber, udlejningsbureauer, grundejerforeninger og renovatører med fokus på at
fremsætte løsningsforslag til at imødekomme udfordringerne
i sommerhusområderne og øge genanvendelsen. Resultatet er
samlet i et Inspirationskatalog med 7 sammenfattende forslag,
som bl.a. sætter fokus på sæsontilpasningsmetoder, brug af
kommunikationsmidler, der ”taler for sig selv” og udbredelse
af flere fællesløsninger (genbrugsøer/ miljøstationer) som en
metode til at eliminere mange af sommerhusudfordringerne og
øge kildesorteringen.
I følge af projektet er der gennemført en lille håndfuld kommunepuljeprojekter med fokus på netop fællesløsninger og kommunikation, og de bidrager alle med vellykkede resultater.
6.2.2 – Fællesløsninger for mindre klynger af sommerhuse
Langeland Forsyning og Langeland Kommune har i projektet
”Affaldsordning i sommerhusområder” undersøgt om fællesløsninger for klynger af sommerhuse (affaldsøer for ca. 25-50
huse) var vejen til mere genanvendelse, driftsbesparelser og
større brugertilfredshed. Det viste sig at være en succesfuld løsning. Før forsøget indsamlede man restaffald fra beholdere ved
sommerhusene og har haft kuber til glas/papir på enkelte miljøstationer og genbrugspladser i køreafstand - dvs. svært tilgængelige og oversete sorteringsmuligheder.
Langeland Kommune udvalgte to forsøgsområder - ét med udpræget udlejning (samlet 51 huse) og ét område med primært
privat brug (24 huse). Til hver af disse blev der udvalgt et lignende referenceområde et andet sted i kommunen. I forsøgsområdet med udlejningshuse etablerede man tre affaldsøer, og i
det mindre forsøgsområde med primært privat brug etablerede
man en enkelt affaldsø. Alle affaldsøer var placeret strategisk
ved starten af ind-/udgangsveje til områderne med en maksimal
gåafstand på 150 m. Den ene affaldsø i det mindre sommerhusområde blev etableret inden for strandbeskyttelseslinjens 300
m grænse, hvilket i en permanent situation kræver dispensation hos Kystdirektoratet. Ved hver affaldsø kunne brugerne
aflevere restaffald, glas, plast, metal samt pap/papir. Der blev
i alt etableret tre restaffaldsbeholdere ved hver station, som i
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fremtiden nemt ville kunne omlægges til delvist bioaffald. Alle
beholdere blev skjult i pæne sorte træskure med tag, indkasthul
tilpasset hvert emne, fliseunderlag og med lås på.
Ved at give sommerhusgæster mulighed for at sortere i restaffald og fire genanvendelige fraktioner opnåede forsøgsordningen en genanvendelse på 37,7 %, vel at mærke uden bioaffaldet.
Sammenlignet var genanvendelsen for private husstande på
Langeland 17,4 % (2015).
Brugertilfredsheden med affaldsløsningerne i området steg fra
en tilfredshed på 74 % før forsøget til 92 % efter. Brugerne udtrykte 100% tilfredshed med den samlede kommunikation, der
var udført i forbindelse med forsøget.
Der blev målt en gennemsnitligt tidsbesparelse på 17 min. pr.
tømningsbesøg i området (et fald på 63 %). Målingen blev foretaget fra ind- til udkørselstidspunktet i hver af de fire testområder.
Der er samtidig potentielt store driftsbesparelser i vinterhalvåret, hvor det undgås at køre forgæves til tomme beholdere, hvilket samlet kan være med til optimere kapacitetsudnyttelsen.
Konklusionen fra projektet er, at fællesløsninger i sommerhusområder øger genanvendelsen, giver en renere og mindre
mængde dagrenovation, øger brugertilfredsheden, giver en
omkostningseffektiv drift, løser problemer med varierende
mængder affald, giver mindre kørsel på de små veje i sommerhusområderne og forbedrer arbejdsforholdene væsentligt for
renovationsarbejderne.
Der var også et par mindre udfordringer, som blev taget med
fra forsøget:
•

Det er nødvendigt at lave mindre indkasthul til plastaffald,
da brugerne ellers fejlsorterede restaffaldet. Specielt havde
de tyske gæster svært ved at kende forskel på emballagerne
og smed fx metalfolie-bakker ned til plasten, og plasten
måtte kasseres som forurenet.

•

Udlejningsbureauernes personale var vant til at kunne aflevere større sække med affald fra husene. Med de små indkasthuller var det derfor problematisk for dem, hvilket man
løste ved at give dem personlige nøgler til skurene.

•

Kommunen overvejer på baggrund af projektets positive resultater om der skal indføres affaldsøer for alle
2.133 sommerhuse på Langeland. Dog står kommunen med
en konkret geografisk udfordring ift. strandbeskyttelseslinjen, som vil blive aktuel flere steder og kræve dispensation.

6.2.3 – Forsøg med delvist nedgravet fællesløsning for små 80
sommerhuse
Kalundborg Kommune har tillige gennemført projektet ”Decentral indsamling af husholdningsaffald i sommerhusområder”
hvor der blev undersøgt muligheden for at samle husene om
fællesløsninger i stedet for den normale husstandsindsamling.
Konkret blev der i et enkelt område opstillet delvist nedgravede

beholdere til fire fraktioner: rest, bio, glas og papir. Sommerhusejerne i Kalundborg har normalt adgang til samme fraktioner
ved en dobbeltbeholder til rest og bio samt kuber til glas og
papir. Forsøget skulle derfor vise, hvad der skete, når ”indretningen” af affaldsordningerne blev ændret derude.
Forsøgsområdet blev placeret på Sejerø, som blev udvalgt af
Kalundborg Kommune efter at have adspurgt en række ejerforeninger i deres sommerhusområder. Udover at vælge et område, der størrelsesmæssigt passede til forsøget, blev der dels søgt
accept fra ejerforeningerne og dels individuelt fra de enkelte
ejere. Det udvalgte område havde 78 huse, hvoraf 71 valgte at
deltage i forsøget. De ikke-deltagende huse fik lov at beholde
deres normale ordning i forsøgsperioden. Brugerundersøgelsen viste, at der generelt var flittigt brug af sommerhusene,
hvor 82 % svarede, at de havde benyttet miljøstationen fra flere
gange om dagen til en gang om ugen i forsøgsperioden.
Der blev hertil foretaget en affaldsundersøgelse af rest- og biofraktionen fra sommerhusområdet for henholdsvis efteråret
2015 (før) og 2016 (efter). Den viste en kvalitetsmæssig forbedring af bioaffald fra 84 % til 96 % renhed. Det formodes, at det
ekstra fokus på affaldssortering i forbindelse med forsøget har
fået brugerne til at sortere bioaffaldet grundigere. Andelen af
bioaffald i restaffaldet faldt også i perioden fra 40 % til 30 %.
Kvaliteten af papir og glas er visuelt undersøgt og vurderet til at
være meget rent med få fejlsorteringer.
Ændring af serviceniveauet er naturligvis et diskussionspunkt,
når brugerne i et område går fra at have personlige beholdere
ved huset og i stedet skal aflevere affaldet i fællesbeholdere – i
dette forsøg med maksimalt 300 m i gåafstand. Brugerundersøgelsen pegede dog på, at de overvejende var tilfredse med det
nye setup. Her svarede 75 %, at de gerne ville beholde det nye
setup, mens 25 % hellere ville have indsamling ved husstanden.
Brugerne blev alle tilbudt en gave i form af enten en cykelkurv,
en trækvogn eller en haveaffaldsvogn, som ca. 4/5 husstande
valgte at takke ja til. Her havde størstedelen valgt trækvognen, som i høj grad også blev benyttet til andre formål, som fx
strandture og som legetøj. 31 % svarede efterfølgende, at de
konkret have brugt den til at transportere affald i. Overordnet
syntes 67%, at det enten var lige så nemt eller ligefrem blevet
nemmere at komme af med affaldet.
Der ses naturligt en tendens til, at dem som blev generet af støj
ifm. renovationsbilens tømninger, også var dem der boede tæt
på, ligesom dem der blev generet af lugt, var dem som boede
tæt på eller i vindretningen. På trods af det, var størstedelen af
beboerne i hele området (66 %) nu gået fra tidligere at blive generet af affaldsindsamling med renovationsbilerne til slet ikke
at føle sig generet. Kun 9 % følte sig generet i høj grad. Ift. støj
fra sortering ved selve genbrugsøen var 75 % slet ikke generet,
mens 18 % var det i høj eller meget høj grad.
Mht. aflevering af pap svarede de fleste, at de faktisk kørte på
genbrugspladsen med det, samt at nogle tog det med hjem og
sorterede. Der blev samlet fundet 7 % fejlsorteret pap og kar-
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ton i restaffaldet. Der blev indsamlet væsentlig mindre papir
end beregnet i forsøgsperioden (ca. 0,5 t i stedet for 2 t), hvilket
måske kan forklares med, at det generelt bruges som optænding i sommerhusene og derfor skal kalkuleres med i beregningerne fremover. En del papir havnede dog også stadig i restaffaldet (13 % af den totale mængde).
Generelt viser dette forsøg ligesom det forrige på Langeland,
at fællesløsninger for et større samlet antal sommerhuse er
en overvejende god løsning, der kan være med til at mindske
udfordringer med arbejdsmiljø, støj, tung kørsel og lugtgener
i sommerhusområder. Samtidig peges der i analysen på, at de
høje omkostninger, der normalt er forbundet med tømning af
hustandsbeholdere, kan reduceres med op til 70% i et normalscenarie.

I forbindelse med Kalundborgs opsætning af fællesløsningen for sommerhusområdet har de foretaget en
brugerundersøgelse, blandt de 71 huse, der var med i forsøget, hvor 86% har besvaret undersøgelsen.

6.2.4 – Forsøg med genbrugsbeholdere til sommerhuse med
meget udlejning
I Varde har DIN Forsyning lavet forsøg med forskellige indsamlingsløsninger og kommunikation til sommerhusene i projektet
”Turisters genanvendelse af affald i sommerhusområder”. Der
findes ca. 8.100 sommerhuse i kommunen og 22.000 normale
husstande. Der er en høj belægning i sommerhalvåret med tyske
og danske turister. Normalt har sommerhusbrugerne her en
restaffaldsbeholder. Derudover har de mulighed for at aflevere
overskydende restaffald på miljøstationer, hvor de endvidere
kan sortere metal/glas, hård/blød plast, pap og papir samt batterier. I testområdet er der i forvejen placeret to miljøstationer til
at dække ca. 800 sommerhuse.
Forsøget foregik i sensommerperioden frem til og tilmed efterårsferien (i tre måneder fra uge 30-42) med minimum 60%
belægning. Herunder testede man to beholdervariationer og i
alt tre forskellige nye setups med materiel og kommunikation
på hver 50 huse. Dvs. fire testområder inklusivt et referenceområde.
I referenceområdet var brugerne derfor henvist til miljøstationerne og havde en restaffaldsspand ved huset. I de næste områder var der givet en todelt genbrugsspand (”duo-flex system”
med hhv. P3 og MGP). I det første område var spanden åben
som normalt, og i det andet var den låst af og med sprække til
P3 i den ene side og indkasthul til MGP i den anden. Dvs. et lille
”nudge”-element, hvor spanden i sig selv signalerer og muliggør, hvad du kan (og skal) putte i de to kamre. I forsøget er der
samlet målt på mængder, set på kvaliteten af det indsamlede og
lavet en brugerundersøgelse.
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Grundlæggende viste forsøget, at den information, som blev
givet i projektet (information via grundejerforeninger, sorteringsvejledning på tre sprog i husene og labels med sorteringsvejledning på beholderne) ikke at have nogen mærkbar effekt.
Renhedsgraden i P3-fraktionen var desværre ubrugelig fra huse
med åben genanvendelsesbeholder. Her fandt man nemlig 41
% fejlsorteret restaffald. I huse med lukket genanvendelsesbeholder og indkast-”nudge” fandt man tilsvarende 13 % fejlsorteringer i P3 fraktionen. Fejlsorteringen bestod primært af
restaffald. Nogle brugere har formentlig valgt at lægge overskydende restaffald sammen med pap, papir og plasfolierne (nu de
”teknisk set” havde mere kapacitet), måske fordi de ikke forstod
fraktionen.
For MGP-fraktionen var der ikke nogen nævneværdig fejlsortering (under 1%) – selv ikke i den åbne spand. Det tyder på, at
beboerne orienterer sig i, hvad der ligger i beholderen i forvejen. Konklusionen på dette må derfor være, at fejlsorteringen
hænger mere sammen med den enkelte fraktion, end den afhænger af informationen, der bliver givet. Enten betyder informationsindsatsen derfor ikke noget, eller også har den været
utilstrækkelig eller forkert udformet. Hvor MGP-fraktionen
består af letgenkendelige objekter, har en ”ny” kildeopdelt fraktion med pap, papir og plastfolier været svær at forstå – i hvert
fald for nogen. Det kan skyldes, at fraktionen ikke er kendt
”hjemmefra”, eller måske at det let kommer til at se rodet ud,
med blandede plastikposer, navnlig hvis der ligger affald fra de
tidligere lejere.
Ses der bort fra kasserede læs, så blev der indsamlet ca. dobbelt
så meget til genanvendelse med genanvendelsesbeholderne
ved husene. Sammenlignet med året før faldt mængderne på
miljøstationerne en smule for papir/pap, hvoraf 200 ud af 800
sommerhuse deltog i forsøget. MGP-fraktionen steg omvendt
på miljøstationerne, måske fordi der nu var ekstra opmærksomhed på sortering i området, som derfor havde fået flere til
at sortere mere, eller fordi belægningen var højere end året før.
Det var derfor svært at afgøre, om der reelt blev flyttet affald fra
miljøstationerne over i genbrugsbeholderen. Samtidig var der
kun ca. 4% fejlsortering i restaffaldet, uanset om brugerne have
haft sorteringsvejledende information eller ej, også i de huse
som ikke havde en genanvendelsesbeholder til rådighed.
6.2.5 – Mere effektiv kommunikation med sommerhusbrugerne
I samarbejdsprojektet ”Effektiv kommunikation i sommerhusområder” mellem BOFA og Odsherred, Hjørring og Jammerbugt
kommuner samt Halsnæs Forsyning, KL og DAKOFA er kommunikationsvirkemidler blevet udviklet, undersøgt og testet. Først
blev der foretaget en grundig kortlægning af sommerhuslandet
på tværs af Danmark med udgangspunkt i deltagerkommunerne. Det havde til formål at tilpasse kommunikationsvirkemidlerne, der senere skulle udvikles, til lokale forhold og brugergrupper – fx stor udlejningsfrekvens til tyske turister eller mere
ejerbenyttede sommerhusområder. Dertil blev der foretaget en
større survey-undersøgelse af brugerne og deres forhold til affaldssorteringen.
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I survey-undersøgelsen deltog både danske ejere, lejere og udenlandske lejere via skrift eller online via e-boks. Det har givet
indsigt i, hvordan de forskellige brugergrupper agerer i områderne og tænker om affaldssortering. Læs de sammenfattede
survey-resultater på hhv. s. 46-53 og s. 69-73. Resultatet peger på en række interessante forhold, som er værd at have i baghovedet, når man som sommerhuskommune skal forestå udviklingen af både nye og eksisterende affaldsordninger, herunder
(udvalgt) at:
•

Ejerne er typisk i 60’erne. Lejere, danske såvel som udenlandske, er typisk i 40’erne

•

Lejere er 40 % danske, 49 % tyske og 8 % norske/svenske (primært norske)

•

Gennemsnitligt antal personer pr. sommerhus er 4,4 pers. for lejere og 2,7 pers. for ejere

•

92 % af lejerne er gennemsnitligt nye ift. det pågældende sommerhus/område. For ejerne er det gennemsnitligt 26 år
siden, at de ankom til deres sommerhus første gang.

•

Ca. 9/10 sommerhusbrugere er på stranden i løbet af deres ophold

•

Ca. 5/6 af sommerhusbrugerne handler lokalt i butik under deres ophold

•

Kun 4 % af danske lejere kommer på genbrugspladsen i løbet af deres ophold

•

Hele 34 % af de udenlandske lejere ’angiver’ at komme på genbrugspladsen i løbet af deres ophold

•

67 % af ejerne svarede, at de benytter genbrugspladsen

•

70 % af ejerne påtænkte at benytte genbrugspladsen under deres ophold, hvor det samme var tilfældet for 11 % af de danske lejere og hele 45% af de udenlandske

•

35 % af ejerne svarer, at de besøger naboen, mens de er i sommerhus

•

Hhv. 98 % af ejerne og 55 % af de udenlandske lejere ved, hvor den nærmeste miljøstation ligger, mens det kun gælder for
17 % af de danske lejere.

•

47 % af ejerne kender til storskraldsindsamling, mens forventeligt ingen af lejerne gør det

•

50 % af ejerne ønsker at modtage SMS-service ifm. storskraldsindsamling

•

78 % af ejerne føler sig godt informeret om affaldssortering i sommerhuset, hvor det samme gælder for 53 % af udenlandske lejere og kun 33 % af danske lejere.

•

71 % af ejerne angiver at have modtaget en informationsfolder om affaldssortering i sommerhuset inden for de seneste
to år. Kun 12 % af danske lejere angiver at have set/modtaget en folder, hvor det gælder 37 % af de udenlandske lejere.

•

Langt de fleste har adgang til internet i sommerhuset, og en stor del, primært lejere, anvender internet fra deres
smartphone eller tablet.

•

Ca. halvdelen af ejerne har søgt information online om affaldssortering i sommerhuset, mens stort set ingen af lejerne har.

•

Halvdelen af de udenlandske lejere angiver, at affaldssorteringsmulighederne er dårligere ved sommerhuset end ved
deres bopæl (fx hjemme i Tyskland).

•

Ca. 1/3 af danske lejere og ejere ønsker direkte flere sorteringsmuligheder ved sommerhuset, mens det gælder for næsten
halvdelen af de udenlandske lejere.
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Det konkluderes, at der er en række muligheder for at udvide
kommunikationsindsatsen om affaldssortering, og at en stor
andel af brugerne efterlyser flere sorteringsmuligheder. Ift. den
største brugergruppe (ejerne) kan e-boks-information og SMSservices fx udnyttes langt mere, lige såvel som skriftlig information, synlighed og vejledning kan forbedres, specielt for lejerne.
På baggrund af denne analyse blev der udviklet et samlet redskabskatalog med 17 forskellige kommunikationsvirkemidler
(der frit kan hentes og tages i brug). Hver af de fem deltagerkommuner udvalgte herefter et sæt af disse metoder (ca. fem
per kommune), som blev testet henover sommeren 2016. Hver
af de fem kommuner målte resultatet før og efter testen via et
bruger-survey, som grundlæggende viste, at:
•

•

Sommerhusbrugerne i ca. 4/5 tilfældene ikke umiddelbart
lægger mærke til ”tak for sortering”-skiltning og anvisende
plakater ved seværdigheder, turistbureauet, udlejningskontoret og på genbrugspladsen. Det samme gælder for dørhængere. De, som gør, har dog en overvejende positiv oplevelse.
Infofolder i postkasse (til ejere) ses af under halvdelen, hvor
ca. 1/4 oplever det positivt, mens resten ikke mener, at det
gør nogen forskel for dem.
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•

Husorden (målrettet lejere, fx som ophæng i huset eller i
infomappen), som anviser hvor de forskellige affaldstyper
skal hen, blev set af 3/4 af både danske og udenlandske lejere, og de fleste oplevede det som positivt.

•

Et oversigtskort over sorteringsmuligheder i de pågældende
sommerhusområder blev set af 3/4 og blev oplevet positivt
af de fleste.

•

E-boks brev (til ejere) med affaldsinformation (fx med link
til oversigtskort over sorteringsmuligheder og ”tak, fordi du
sorterer…”) opleves i ca. 1/3 af tilfældene positivt, hvor 1/3
siger, at det ikke gør en forskel for dem, og den sidste 1/3
ikke mener at have set det. 9/10 af sommerhusejerne læser
dog deres e-boks, hvorfor det kan være en effektiv måde at
nå ud til mange på.

•

Klistermærke med tømningsdato (målrettet lejere) ses af ca.
50 % af lejerne, som generelt havde en positiv oplevelse.
Sommerhusbureauerne oplevede efterfølgende markant
færre klager over fyldte affaldsspande ifm. skiftedage.

Se guide til kommunikationsvirkemidler i sommerhusområder eller hent alle grafiske virkemidler som zip-fil.
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07 / FOKUS PÅ VÆRDIKÆDEN,
AFSÆTNING OG TEKNOLOGIER
Dette kapitel sætter fokus på resultaterne fra projekter, som
på hver sin måde har arbejdet med et fokus på værdikæden
omkring de indsamlede genanvendelige materialer. Herunder
effektivisering af indsamlingen, forbedring af serviceniveauet,
eller hvordan der teknologisk kan skabes bedre forudsætninger
for at øge genanvendelsen. Det gælder endvidere de rammer,
som kommunen er med til at skabe for sig selv ift. kontraktstyring, planlægning, drift af ordninger og det nødvendige samarbejde med behandlere og afsætningsmuligheder generelt. Værdikædefokusset ses også i projekter om indsamling, behandling

og afsætning af bioaffald eller om lokal genanvendelse af materialer fra genbrugspladser og husholdningsplast.
På grund af de mange varierende fokusområder for projektresuméerne i dette kapitel og de mere kontekstafhængige resultater ses overvejelser og anbefalinger som en del af projektbeskrivelserne under de forskellige emneafsnit. Der er med andre ord
ikke gjort forsøg på at fremhæve nogle generelle betragtninger
på tværs af projekter, men snarere at lade budskaberne stå for
sig selv.
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7.1 – Projekter

02. Økonomi og miljøvurdering af optisk posesortering
(OPNord)
03. Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg Kommune
21. Status for husstandsindsamling af plast i Danmark 2015
til 2017
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I følgende projektoversigt ses de projekter, som er sammenfattet eller henvist til i dette kapitel.

69. Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose
til organisk affald for biopulpens indhold af fysiske
urenheder
71. Forsøg på nyt testsorteringsanlæg for kildesorterede/
kildeopdelte materialer
72. Demonstration af genanvendelse af træ og plast fra husholdninger

30. Øget genanvendelse i henteordninger
76. Øget og bedre plastgenanvendelse
49. Flextømning af genbrugsspande og restaffaldsspande
50. Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg

77. Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder
78. Forsøg med optisk posesortering

53. Forsøg med indsamling af blød plast i plastkomprimeringsbeholdere
54. Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald i en cirkulær økonomi

83. Det smarte affaldssystem
85. OPS i ressource- og affaldshåndteringen

57. Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald

89. Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer

59. Partnerskab for storskrald

90. Idekatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger

60. Håndbog i behandling af bio-pulp fra KOD på kommunale rådnetanke

93. Kortlægning af forbehandlings- og biogaskapacitet for
organisk affald

61. SYFRE – Synergi i fynske ressourcestrategier

99. Fordele og ulemper ved at medtage glas som kildeopdelt
fraktion til automatisk sortering

7.1.1 – Offentlig-privat samarbejde med renovatører
og behandlere
KL har i projektet ”OPS i ressource- og affaldshåndteringen” set
på mulighederne for at etablere et godt samarbejde mellem
kommunen, renovatører og behandlere. Formålet med at fokusere på nye samarbejdsmodeller (danne partnerskaber) kan fx
være ønsket om et styrket samarbejdsklima, effektive ordninger, bedre service, kvalitet i genanvendelsen og muligheder for
at innovere i opgaveløsningen. Herunder kigges der grundlæggende på forudsætningerne for at bruge bl.a. markedsdialogen
som et redskab, og hvilke vigtige elementer der bør tages med i
overvejelserne for udviklingen af udbudsmaterialet og processen. Hertil ses der konkret på rammebetingelser for nye partnerskaber mellem kommune og renovatører, og projektet samler op på en række nuværende erfaringer.
Disse erfaringer tager udgangspunkt i tre cases fra hhv. Renosyd, Favrskov Forsyning og Hjørring Kommune, hvor der er

blevet arbejdet med såkaldte service-partnerskaber i renovationskontrakter for både restaffalds- og genanvendelsesordninger. I de tre cases ses der på, hvordan den nye kontraktmodel
har indbygget nye elementer baseret på tillid og struktureret
samarbejdsdialog for at gøre op med den bodskultur, der ellers kendetegner branchen. En grundlæggende pointe er, at det
er nødvendigt at fokusere på renovationsmedarbejderen som
kommunens ansigt udadtil og som en udvidet kvalitetskontrol
for at opnå en bedre kvalitet af de indsamlede materialer, bedre
indblik i ordninger og i det hele taget styrke kommunens møde
og dialog med borgerne.
Casene viser, hvordan en ny incitamentsmodel baserer sig på, at
kommune/affaldsselskab også tager ansvar for risici og økonomisk deles om glæder og sorger inden for en accepteret fejlpromillegrænse med renovatørerne. Casene viser også, at servicepartnerskabsmodellen både har potentialet til at styrke samarbejdet, øge serviceniveauet og effektivisere indsamlingen, men
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samtidig kan begrænses af behovet for gensidig vilje til at anvende platformen i den daglige drift. Heri er der stadig tale om,
at både kommune og renovatører skal investere i at opfostre en
kulturændring i det samarbejde, der skal foregå til daglig.
Projektet samler afslutningsvis op på både disse rammebetingelser og erfaringerne i fem konkrete ”anbefalinger til nye samarbejder”:
1. Find frem til kernegrundlaget for at etablere et partnerskab
2. Brug leverandørernes viden aktivt
3. ”Mål på” og ”tildel” efter det der ønskes at blive opnået – og
ikke bare på økonomien
4. Inddrag de private parter i udformningen af samarbejdsmodellen
5. Husk, at det er en kontinuerlig proces
Anbefalingerne underbygges i projektet med mere dybdegående forklaringer og eksempler på overvejelser, som kan danne
udgangspunkt for den organisation, som ønsker at arbejde videre med tankerne om et større værdikædefokus og ”det gode
samarbejde”.
Vestforbrænding og Ballerup Kommune har i forlængelse heraf
arbejdet med at udvikle partnersamarbejdet mellem kommunen og renovatører i projektet ”Partnerskab for storskrald”.
Med udgangspunkt i storskraldsindsamlingen har de set på muligheden for et styrket samarbejde som et værktøj til at underbygge en øget genanvendelse.
Gennem først at lave en fælles udredning af barrierer for genanvendelse er der dannet et nyt løsningsrum via workshops med
de forskellige parter. På den tredje workshop blev der skabt et
nyt fælles ’paradigme’, hvor eksperter i metoder til at forme såkaldte relationelle kontrakter var med til at sætte scenen for en
proces hen imod et nyt kontraktsamarbejde. Gennem processen blev det fundet, at:
•

Incitamentsstyring og partnerskaber ’uden tvivl’ vil kunne
øge genanvendelsen, men at en omstilling til partneraftaler
er tids- og ressourcekrævende for alle, hvor de faktiske gevinster naturligvis først opnås i driftssituationen.

•

Det kan være et stort skridt at lave partnerskabs-samarbejder, hvorfor der i projektet er udviklet en ”light model”
til komme i gang. Det kan altså være en win-win for begge
parter.

•

Modellen for en større omstilling til nye partnerskabsaftaler har også lettere elementer, som kan implementeres i organisationens normale udbud og kontraktstyring, hvilket
overordnet kan være med til at løfte genanvendelsen.

7.1.2 – Smarte løsninger og udvidet dataindsamling
som redskab
KL har med inspirationsprojektet ”Det smarte affaldssystem”
valgt at sætte fokus på de mange muligheder, der ligger i at
udnytte nye smarte teknologiløsninger i affaldshåndteringen,
så der skabes bedre og mere præcise affaldsdata helt ned på
husstandsniveau. Her er den generelle anbefaling, at disse løsninger og opbygningen af en smart affaldsdatabase kan blive
et centralt redskab for kommunen/affaldsselskabets fremtidige
arbejde med at udvikle ordningerne og skabe nærhed til borgernes sortering, så fx genanvendelsen øges og serviceniveauet
styrkes. Dette er en omstilling, som kræver, at kommunen først
og fremmest tager udgangspunkt i, hvordan den som organisation vil indrette sig ift. anvendelsen af de nye data. På den måde,
at gøre det muligt at udvikle en stærk business case for valget af
smarte teknologier, og hvordan de skal sættes i spil.
I projektet sættes der konkret fokus på, hvordan teknologier,
som RFID, vejesystemer, fyldemeldere og GIS, kan være med til
at generere et digitalt redskab til at lette overblikket i affaldsproduktionen, måle indsatser, skabe en bedre kundestyring og
optimere planlægningen. Ligeledes fremgår det, hvordan redskaberne i en smart affaldsdataindsamling kan udnyttes til at
skabe skræddersyet kommunikation til borgerne, fx gennem
direkte feedback, til at kunne optimere og effektivisere indsamlingen samt at give geografisk og visuelt indblik i ordningerne
ude ved den enkelte husstand. I projektet findes samtidig en
række cases fra kommuner og forsyninger, som har anvendt
smarte løsninger og data i deres drift og udvikling. Projektet
diskuterer også, hvordan redskaberne kan skabe grundlag for at
måle kvalitet i affaldssorteringen, så det bliver nemmere at fokusere indsatser og anvendelsen af ressourcer fremover.

2.
Overblik

1.
Kundeservice

3.
Planlægning
Database
om service og
affaldsprodukter
i kommunen

6.
Geografi

4.
Kommunikation

5.
Logistik

Potentielle fokusområder for et smart affaldssystem
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Projektet er inddelt i tre dele:
•

Den første del ser på de grundlæggende koncepter for dataindsamlingen og anvendelsesmulighederne. Her ses der
samtidig på, hvilke data der kan skabes og overvejelser for
opbygningen af en smart affaldsdatabase.

•

Den næste del giver indblik i forskellige overvejelser om de
grundlæggende teknologier; GPS, RFID, vejesystemer, fyldemeldersystemer, GIS samt nye netværksløsninger til at understøtte systemet.

•

Den sidste del tager udgangspunkt i de workshops, som
blev afholdt med en række kommuner og affaldsselskaber
ifm. projektet. Her er der fremlagt en konkret metode
til at lave et såkaldt gevinstværksted og risikoanalyse, der
kan bruges i idéudviklingen af kommunens eget smarte affaldssystem og til at understøtte opbygningen af kommunens business case. Det følges samtidig af tre præsentationsvideoer, hvor workshopdeltagerne fremlægger deres prototype på et smart affaldssystem hos dem.

DIN Forsyning og Varde Kommune har i samarbejde med RenoNorden og SWECO (RenoWeb) lavet projektet ”Flextømning
af genbrugsspande og restaffaldsspande”. Projektet havde som
udgangspunkt det formål, at der gennem en øget fleksibilitet
for til- og framelding af tømninger for borgerne og sommerhusejerne kunne skabes et højere serviceniveau og sikres kapacitet
hen over året. Det skulle medføre mere præcis kapacitetsudnyttelse og hjælpe til undgåelse af overfyldninger, som kan være
demotiverende for borgernes sortering. Samtidig ved at give
borgerne en økonomisk gevinst når de tilpassede tømningskalenderen til deres eget behov – i form af en direkte reduceret
tømningspris på enten 17,50 kr. eller 20 kr. pr tømning for hhv.
restaffald og genbrugsbeholderen. I tilfælde af at der hertil blev
frigivet ressourcer i indsamlingen (behov for færre tømninger),
ville de kunne reinvesteres i at forbedre ordningerne omkring
fx miljøstationer.
I projektet blev der udviklet en ny selvbetjeningsløsning hos
DIN Forsyning, hvor husejerne kunne logge ind og til- og framelde de enkelte tømninger baseret på deres egne kalenderbehov. Hertil blev løsningen testet på haveboliger i landsbyen
Alslev (1250 indbyggere) og i sommerhusområdet Houstrup
(1150 sommerhuse) i en periode på ca. et år.
Resultatet viste dog, at der ikke var så stor brug af servicen, som
det måske var forventet. Stort set ingen husejere benyttede
ordninger, hvorimod ca. 25 % af sommerhusejerne gjorde. Det
til trods var tilfredsheden generelt stor. Det fik desværre den
negative konsekvens, at den ekstra administrationsbyrde spiste
gevinsten, og at det i et fuldskala scenarie ville have givet en
øget omkostning. Perspektivet er derfor usikkert, men systemet
kan måske udvikles til at skabe mere fleksible valgmuligheder
af tømningspakker hen over året, som især sommerhusejerne
kan få glæde af.
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7.1.3 – Optisk sortering af farvet posesystem til
fokusfraktioner
I Nordsjælland har Halsnæs Forsyning, Frederikssund Kommune og Gribskov Kommune gennemført projektet ”Økonomi
og miljøvurdering af optisk posesortering (OPNord)” for at
udflette de økonomiske, praktiske og miljømæssige fordele og
ulemper ved at etablere et posesystem og bygge et optisk sorteringsanlæg. Optisk sortering med udlevering af farvede poser
er udbredt i bl.a. Norge og Sverige, hvorimod kun Vejle har optisk posesortering herhjemme til henholdsvis rest- og bioaffald.
I dag indsamles der i alle tre kommuner både rest- og bioaffald
ved haveboliger, men vil ikke kunne nå genanvendelsesmålet
på 50 % pga. den høje andel af sommerhuse i kommunerne.
Derfor ses optisk sortering som en mulighed, da det på kosteffektiv vis kan skabe grundlag for sortering i seks fraktioner og
imødekomme sortering i sommerhusene uden yderligere indkøb af materiel og med en reduktion i drift. Løsningen går ud
på, at borgerne får udleveret farvede poser (4 eller 6 strenget
posesystem), som hver relaterer sig til en affaldsfraktion. Borgeren kan herefter dumpe de forskellige fraktioner i én og samme
affaldsbeholder. I projektet er der set på et:
•

4-pose scenarie, som indeholder; rest, bio, metal og småt pap/
karton, hvor papir og glas fortsat indsamles via bl.a. kuber.

•

6-pose scenarie, som indeholder; rest, bio, metal, småt pap/
karton, papir og plast, og glas via kuber.

Afhængigt af den valgte løsning vil fraktioner som stort pap,
metal, glas og plast stadig skulle afleveres via genbrugspladser
eller fælles løsninger. Et referencescenarie er også beregnet til
sammenligning og tager udgangspunkt i, at der fortsættes med
bio/rest i alm. beholdere og kuber til glas og papir. Der er regnet på, at der bygges et pose-sorteringsanlæg fra bar mark, som
potentielt ville kunne gøres billigere, hvis de tre kommuner til
formålet kan finde en passende bygning, som er placeret geografisk fornuftigt. Det er vurderet, at de renovationsbiler, som
kommunerne benytter i dag, alle ville kunne gøre sig gældende
til indsamlingen. Samtidig er det vurderet, at en del af det materiel, som står i de tre kommuner, specielt 240 L beholdere i sommerhusområderne, fint ville kunne anvendes til formålet. Det
vurderes, at de fleste husstande (ca. 95 %) ville kunne klare sig
med en 240 L beholder (14 dages tømning), men at der muligvis
skal tilbydes 320 L til de resterende. Der er samtidig foreslået
en del forskellige pose-udleveringsmetoder mht. erfaringer fra
Norge og Sverige samt andre muligheder (se evt. s. 47 afsnit 6.4 i
projektrapporten).
Det vurderes eksempelvis i scenariebetragtningerne, at indsamlingssystemet vil blive ca. 100 kr. billigere pr. enfamiliebolig (år),
hvis der vælges et 6-posesystem over for referencescenariet,
men at det tilsvarende bliver lidt dyrere for sommerhuse og
etageboliger, som ikke har skullet kildesortere før (se s. 30-32 i
projektrapporten). Samlet set går det nogenlunde lige op, da reducerede indsamlingsomkostninger mere eller mindre opvejer
omkostninger til etablering af et optisk pose-sorteringsanlæg.
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I rapporten ”Økonomi og miljøvurdering af optisk posesortering” kan de økonomiske nøgletal ses på s. 35
(afsnit 4.2.4) og alle beregningsforudsætninger kan ses i
bilagene fra s. 55.

På baggrund af de relativt positive beregninger for en eventuel
etablering af et posesorteringsanlæg og -system, er Halsnæs Forsyning og Halsnæs Kommune gået videre med idéen og har efterfølgende gennemført projektet ”Forsøg med optisk posesortering” med konkrete pose-sorteringsforsøg hos borgerne.
I dette projekt er der udleveret farvede poser til et 6-strenget
system for bio, papir, småt pap/karton, plast og metal. Der blev
ikke udleveret poser til restaffaldet. I tre områder for hhv. haveboliger (126 hs), etageboliger (122 hs) og sommerhuse (91
hs) er der over en halvårsperiode set på, hvordan borgerne
tog imod og sorterede i de ny-udleverede farvede poser. Som
baggrund havde haveboligerne allerede inden en almindelig
bioaffaldsordning (med udlevering af bioposer) og en papirbeholder. Etageboligerne har ligeledes haft rest- og bioaffald samt
kuber til pap, papir og glas. Sommerhusene har kun haft restaffald samt kuber til glas og papir.
Generelt set viser resultatet, at der niveaumæssigt sorteres
nogenlunde som i tilsvarende husstande med almindelige beholderløsninger (fx et fire-kammersystem). Herunder fandt
projektet, at:
•

Haveboligerne udsorterede samlet 62 % af fokusfraktionerne midtvejs og 48% ved slutningen af forsøget. Der
havde dog manglet grønne poser til bioaffald mod slutningen bl.a. pga. fejlestimater, og fordi nogle borgere stadig
anvendte deres papirbeholder direkte i stedet for at bruge
den som ekstra kapacitet, som det ellers var tiltænkt. Samlet
blev der via poser udsorteret ca. 300 kg til genanvendelse/
hs/år.

•

Etageboligerne udsorterede 29 % midtvejs, hvorefter det
faldt til 21 % ved slutningen af forsøget. For sommerhusene
var der en udsortering på 29 % midtvejs og 24 % til slut altså en generel nedgang i sorteringen henover perioden.
Både etageboliger og sommerhuse lå på lige under 100
kg udsorteret til genanvendelse/hs/år.

•

Halsnæs består af ca. 79 % haveboliger. Gennemsnittet for
etage- og haveboliger sammenlagt var derfor 254 kg genanvendelse/hs/år. Ved en fuld udrulning forventes det samtidig, at mængderne ville stige.

•

Renheden af materialerne og bioaffaldet var generelt fin
hele vejen rundt. Haveboligerne havde lidt større problemer med (småt) pap, hvor renheden lå på 83 %, hvilket tydeligt hang sammen med en del kompositemballager, som
borgerne i god tro havde udsorteret forkert.

•

Etageboligerne havde de største kvalitetsproblemer og lå på
mellem 82-87 % renhed af metal, plast og pap, dog med en
høj renhed på 99 % for papir.

•

Haveboliger udsorterede en ret stor mængde plastemballage på 24 kg/hs/år

•

Der var ved 14 dages tømningkapacitetsmæssigt god mulighed for at genbruge mange af de 190 L og 240 L beholdere,
som haveboligerne og sommerhusene har i forvejen.

•

I etageboligerne faldt borgernes motivation, hvis de kunne
se, at deres naboer ikke sorterede fx i form af synligt løst
affald. Samtidig var det generelt spørgsmålet om plads i lejligheden, der kom op, når folk fik poser, de indirekte følte
sig tvunget til at lavet et system til, selvom det selvfølgelig
ikke var tvungent.

•

Sommerhusbrugerne syntes generelt, at det var svært, når
de ikke kunne fylde dem op fx ved korte weekendbesøg.
Her skal det tilføjes, at Halsnæs har et primært ejerbenyttet
sommerhusområde med meget lidt professionel udlejning.

•

Generelt var brugertilfredsheden acceptabel ift. at skulle
sortere i poser specielt hos have- og etageboligerne.

Som en kort perspektivering til projektets resultater bør det
fremhæves, at et farvet posesystem har en indbygget fleksibilitet, hvor der hurtigt (og næsten omkostningsfrit) kan introduceres en helt ny ordning ved blot at tilføje en ekstra ny posefarve
til mikset – fx hvis det blev valgt, at tekstiler skulle udsorteres
i fremtiden. På samme måde ville der kunne laves variationer,
så fx etageboliger og sommerhuse kun fik poser til fx rest, bio,
småt pap og papir og måske havde kuber/nedgravede beholdere
til plast, metal og glas ved siden af. For etageboliger ville kommunen så kunne imødekomme pladsproblematikken i lejlighederne. For sommerhuse ville de få mængder af MGP-materialer,
som typisk hygiejnemæssigt er uattraktive at gemme i en pose
(i modsætning til papir og pap), kunne afleveres løst efter korte
besøg.
7.1.4 – Indsamling, finsortering og afsætning af plast
ARC, Vestforbrænding, CLEAN, Københavns Kommune, Dansk
Affaldsforening har i samarbejde med KL og Miljøstyrelsen
gennemført projektet ”Status for husstandsindsamling af plast
i Danmark 2015 til 2017” som en 3-årig statuskortlægning af
plastaffaldsindsamlingen i kommunerne og de overordnede
metoder, der hertil anvendes. Undersøgelsen har konkret været
udformet som et survey, der årligt har medtaget nye kommuner som følge af, at de også har fået etableret henteordninger
til plast. Ligeledes har surveyet i de to første år været opdelt i
en del om genbrugspladser og en del om husstandsindsamling.
På baggrund af de frivillige besvarelser har en overvejende del
af kommunerne deltaget i survey-undersøgelserne - dog ikke
konsistent. Undersøgelsen viser, at der i de senere år faktisk er
blevet etableret en fornuftig indsamling af plast i kommunerne,
hvor der fremover vil være rig mulighed for at udvide og for-
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bedre ordninger, samtidig med at flere af kommunerne kommer med og bidrager til de totale mængder.
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generelt mindre mængder plast end kommuner med kildesortering. Der er dog enkelte undtagelser.

På baggrund af de forskellige års undersøgelser er der en række
ting, som (med forbehold) kan udledes:

•

•

Der er meget stor variation i mængderne indsamlet pr. hus
stand – fra 1 til 32 kg/hs/år. Det skal ses i lyset af; hvornår
ordningen blev indført, hvordan den blev indført, antal
husstande tilkoblet, sammensætningen af husstandstyper,
plasttyper der indsamles, og indsamlingshyppigheden, som
alt sammen indvirker herpå.

•

Der ses en tendens til, at de kommuner, som indsamler de
største mængder, både medtager blød og hård plastik i
henteordningerne. Dette kan også bakkes op mht. de mange
pro jekter, som peger på, at borgerne generelt har svært ved
forskellen på hård og blød plast, hvorfor det har en betydning, når kommunen fjerner dette forvirringsmoment fra
sorteringen. Samtidig udvides udsorteringspotentialet naturlig vis ved at medtage begge dele.

Der er en tendens til, at hyppigere tømninger fører til større
mængder indsamlet affald. Det kan sammenholdes med, at tilstrækkelig kapacitet generelt har en indvirkning på borgernes
udsortering, og at kildeopdeling naturligt fører til, at flere materialetyper tager plads i samme beholder. Kort sagt: mangler
der plads, øges chancen for, at plastikken ryger til restaffald.
Opgørelsen af de indsamlede mængder skal samtidig ses i lyset
af, at det er med henblik på genanvendelse, hvorfor det ikke
siger noget om materialernes videre færd – altså den faktiske
genanvendelse. Undersøgelsen peger her på, at flere kommuner
oplever vanskeligheder med at samle eller rekvirere gode data
fra eksempelvis behandlere, hvilket bl.a. kan have med afsætningen af blandede fraktioner at gøre.

•

Der ses en tendens til, at kommuner med en bred informationsindsats til borgerne også er dem, som indsamler mest.
Der benyttes dog meget varierende kanaler for kommunikationen med borgerne.

•

Der ses en tendens til, at der indsamles større mængder i de
kommuner, som har hyppigere tømningsfrekvens.

•

Forstadskommunerne Brøndby, Herlev, Gladsaxe, og Rødovre har alle haft plast-ordningerne i nogle år og har samtidig indsamlet høje mængder i alle tre undersøgelses-år.
Kommunerne har både en del haveboliger og etageboliger og indsamler både hård og blød plast, hvorfor deres respektive indsatser måske kan være til bredere inspiration
for andre.

Kommunernes naturligt varierende kommunikationsindsatser
om sortering og genanvendelse helt generelt, og deres individuelle arbejde med etablering af både henteordninger og organisering på genbrugspladser har selvfølgelig også indflydelse på,
hvordan borgerne udsorterer plastik specifikt.

Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning har i et projekt lavet
”Forsøg med indsamling af blød plast i plastkomprimeringsbeholdere”. Plastkomprimeringsbeholderen er et stativ, hvor den
bløde plast samles i én plastpose, før det lægges i beholderen
med hård plast. Ved at den bløde plast opsamles i én samlet
plastpose forbedrer det eftersorteringen på sorteringsanlæggene. Det forudsætter dog, at det indsamlede bløde plast opretholder en tilstrækkelig renhedsgrad til, at det kan afsættes til
direkte genanvendelse.
Plastkomprimeringsbeholderen blev uddelt til 444 husstande i
Kærby og 146 husstande i Himmerland Boligforening omkring
Vilsundvej i Aalborg, hvilket alt i alt både omfattede haveboliger, etageboliger og ungdomsboliger samt en god aldersspredning og passende repræsentation af forskellige etniciteter.
Plastkomprimeringsbeholderen blev placeret ved siden af den
eksisterende affaldsbeholder til hårdt plastaffald, og der blev
uddelt en folder med information omkring plastkomprimeringsbeholderens funktion og tilladte plasttyper. Undervejs
modtog borgerne også nyhedsbreve om forsøget. Resultatet af
forsøget viser, at:
•

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 85 % af de interviewede beboer var “tilfredse” eller “meget tilfredse” med
tiltaget, og 70 % udsorterede mere plast efter etableringen
af plastkomprimeringsbeholderen.

•

Brugerundersøgelsen peger på, at det i praksis kun var ca.
50 % i Kærby og 20 % på Vilsundvej, der brugte plastkomprimeringsbeholderen hver/hver anden dag. Sorteringsanalysen viser, at kun ca. 25% af de indsamlede plastfolier kom
i komprimeringsposer. Resten af plasten lå løst.

•

Samlet steg mængden af indsamlet hård og blød plast fra
12,4 til 14,1 kg/husstand/år i perioden. Andelen af LDPE
voksede med godt 2 kg og endte på i alt 4.2 kg/hs/år. Andelen af fejlsorteret affald i plasten faldt også fra 3.9 kg til 2.4

I den sidste undersøgelse for 2017 er der dannet en række generelle betragtninger på tallene, hvor det endvidere ses, at:
•

Fælles for de kommuner, der klarer sig bedst i forhold til
indsamlede mængder, er, at de har henteordninger baseret på kildesortering. Frederiksberg Kommune og København Kommune stikker en anelse negativt ud i den sammenhæng, hvilket dog skyldes den store andel af etageboliger i de to kommuner.

•

Kommuner med henteordninger baseret på kildeopdeling
(fx ordninger med MP/MGP/PPP kombinationer) indsamler

Kommuner, der indsamler plast via storskraldsordning,
indsamler de mindste mængder.
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kg/hs/år, hvilket svarer til en sluttelig fejlsorteringsprocent
på 17 %.
•

•

Aage Vestergaard Larsen A/S foretog en stikprøveundersøgelse af det bløde plastaffalds renhedsgrad. Den viser, at
plastindholdet ikke var tilstrækkelig rent til at kunne afsættes til direkte genanvendelse hos dem pga. madrester og
blandede folietyper - primært LDPE- og PET-beklædte poser
(til fx ris eller spaghetti). Danbørs vurderede, at folierne
godt kunne afsættes, men at andelen af PET-beklædt plast
havde betydning for afsætningsprisen, hvis der var behov
for eftersortering.
Brugerundersøgelsen peger på, at de fleste beboer anvendte
brugte poser til plastkomprimeringsbeholderen, men at ca.
1/3 købte nye til formålet, og en 1/3 brugte en blanding af
nye og gamle poser. Plastkomprimeringsbeholderen kan
altså potentielt være med til at øge forbruget af ny plast.

Aalborg Kommune vurderede derfor, at omkostningerne (indkøb/distribution af beholdere) og usikkerheden omkring afsætningen ved at uddele plastkomprimeringsbeholdere ikke umiddelbart modsvarede gevinsten ved øget plastindsamling. Her
blev det derfor alternativt overvejet, at en plastkomprimeringsbeholder kunne være en løsning, som borgerne kunne tilbydes
som et hjælpemiddel, men altså ikke fik udleveret automatisk.
AffaldPlus har i projektet ”Øget og bedre plastgenanvendelse”
set på borgernes evne til at sortere hård plast i haveboliger og
etageboliger som en MGP-fraktion. Samtidig er der set på afsætningsmulighederne. Baggrunden er, at medejerkommunerne
på Syd- og Vestsjælland har besluttet, at borgerne skal sortere i
en MGP-fraktion i fremtiden.
Der blev hertil lavet forsøg i både have- og etageboliger, hvor
der blev omdelt simpel information. Forsøget viste, at det var
muligt at øge udsorteringen fra 24 % til 34 % af plastpotentialet
for haveboliger, men kun tilsvarende øge udsorteringen med
2-3 % i etageboliger. Det er derfor tydeligt, at der er behov for
mere omfattende kommunikationsindsats til etageboliger. Renhedsgraden for plasten syntes også at falde en smule i takt med,
at udsorteringen blev øget. Den indsamlede plast bestod af 30
% PET, 20 % HD-PE og 25 % PP, 20 % er ikke nærmere identificeret. 14 og 24 vægt-% af de hårde plastemballager havde faremærker, dog kun mærker som accepteres til genanvendelse. Der
blev næsten ikke fundet EPS eller PVC.
Ift. afsætning fandt AffaldPlus, at der ”principielt set” er mange
muligheder for afsætning af blandet plast i Europa, selvom der
ikke længere er til Asien. Dette har dog ikke betydning for, at
markedet ikke er eller kan blive mættet. Homogene og større
mængder vil give flere og bedre afsætningsmuligheder. Det
er samtidig næppe fundet muligt at lave en positiv business
case på husholdningsplast, uden at det finsorteres først. MGPfraktionen kan samtidig ikke komprimeres, hvorfor distance til
første eftersortering er afgørende. Det blev herunder overvejet,
hvorvidt der kan leveres til Reiling Glasrecycling i Næstved,

men den blandede plast ville dog her oftest blive frasorteret til
forbrænding. En komprimeret plastfraktion efter sorteringen
hos Reiling, ville dog også blive dyr at afsætte. På den baggrund
vurderer AffaldPlus derfor sine muligheder for at få eftersorteret den kommende MGP-fraktion.
ARC og Københavns Kommune har i projektet ”Forsøg på nyt
testsorteringsanlæg for kildesorterede/kildeopdelte materialer” etableret et testanlæg. Anlægget er placeret hos ARC, som
også drifter det. Formålet er at få afprøvet og lavet erfaringsopsamling vedrørende mekanisk-optisk sortering af udvalgte
blandede kildesorterede/-opdelte materialer og bl.a. give ny
viden om kvalitet og sammensætning af den husstandsindsamlede plast, samt effektiviteten af automatisk sorteringsudstyr,
der giver perspektiv til afsætning og genanvendelse af de finsorterede materialer.
Et grundlæggende formål har været at etablere resultater og
viden, der kan tages med til andre kommuner, affaldsselskaber og entreprenører, der påtænker etablering og drift af et
sorteringsanlæg for tørre genanvendelige materialer. Projektet
indeholder dertil en række forsøg med automatisk sortering af
udvalgte plastfraktioner.
Projektet har systematisk fokuseret på følgende parametre:
• Massestrøm igennem anlægget
•

Sammensætning af de undersøgte fraktioner

•

Sorteringseffektivitet af anlæggets forskellige komponenter

•

Kvalitet (renhed) af de udsorterede materialer

•

Afsætning og anvendelse af de udsorterede materialer

Der er hertil lavet forsøg med tre plastfraktioner:
• Blandet plast og metal fra husstandsindsamling (Odense Renovation)
•

Hård plast fra genbrugsstationer (Københavns Kommune)

•

Hård plast fra hospitaler (Gentofte Hospital)

Projektet skal ses som et supplement til de analyser, som Københavns Kommune gennemfører af husstandsindsamlet plast
og indgår i dialogfasen ifm. udbuddet af en innovativ sorterings- og oparbejdningsløsning i hovedstaden.
7.1.5 – Indretning, sorteringskriterier og afsætning af glas,
metal, pap og papir
REFA I/S har sammen med Reiling Glassrecycling Danmark
ApS og Danfiber A/S foretaget en vidensindsamling for optimering af værdikæderne for papir og glas/metal i projektet ”Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder”.
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I projektet blev det undersøgt, hvordan kommunikation af sorteringskriterier til borgerne, valg af materiel og håndteringen af
affaldsselskabet (REFA) influerer på modtageranlæggenes muligheder for reel genanvendelse. Resultatet af projektet skulle i
denne sammenhæng give REFA grundlag for en optimal udvidelse og optimering af ordningerne. I projektet er der bl.a. foretaget besøg hos Reilings anlæg i Næstved, som modtager langt
det meste glas fra hele landet, og Danfiber har samtidig undersøgt forholdene hos syv papirfabrikker.
I hvert led af værdikæden sker der uundgåeligt forurening af
fraktionerne; i kildesorteringen, det benyttede materiel eller
renovationskøretøjerne. Konklusionen er, at der er centrale
elementer for kildesorteringen, som bør kommunikeres ud til
borgerne for at sikre en optimal behandling og øget genanvendelse til slut. For glasset gælder, at der skal ske en frasortering
af emner, som fx keramik og varmebestandigt glas, og for papir
gælder, at der både kan være stort spild forbundet med eftersortering af urenheder og fejlsorteret affald (fx sand og madaffald), men ligeledes uønskede papirprodukter, som ødelægger/
forringer kvaliteten, og som i de fleste tilfælde går til forbrænding.
Projektet samler en række information om modtageranlæggenes håndteringsmetoder for glas og papir med en række
både ønskede og uønskede emner, som det derfor er muligt at
danne retningslinjer på baggrund af. Ydermere vil der kunne
udformes intern kommunikation (til affalds-, renovations- og
pladsmedarbejdere) og ekstern kommunikation rettet mod
borgernes sortering.
Projektet er resulteret i en grundig sorteringsvejledning og baggrund for udarbejdelse af informationsmaterialer. Desuden
gives der overblik over konsekvenserne ved fejlsorteringer (se
bilagene 1-6 i projektet).
Herunder er medtaget de grundlæggende udfordringer og anbefalinger fra projektet:
• Hvis der anvendes todelte hustandsbeholdere til indsamling af papir i det ene rum, er det vigtigt, at rumfordelingen
slutter helt tæt i bunden, så fx glasskår og metalsplinter ikke
kryber under og forurener fraktionen (stilles som krav i udbudsmaterialet).
•

Der kan foregå småspild fra det ene til det andet kammer
ifm. selve tømningen.

Papir
• De største problemer med fejlsorterede affaldstyper er store
genstande af jern og metal, glas, større mængder af organisk
materiale, tekstil, træstykker, sand og byggematerialer. Disse
produkter nævnes specifikt af fabrikkerne, da disse dels kan
ødelægge produktionsapparatet (større genstande) og dels
kan føres igennem til færdigvaren og forringe udseende og
styrke ved selv meget små mængder.
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•

Kildeopdeling med blandet pap/papir øger serviceniveauet
og optimerer indsamlingsøkonomien, men forringer dermed kvaliteten og giver en dårligere afsætningspris. Nogle
papirfabrikker kan anvende den blandede papirfraktion
(med en ca. 80/20 fordeling af papir/pap), og andre investerer i sorteringsteknologi. De kan derved aftage blandet papirfraktion, men ditto til en lavere pris.

•

De store anlæg, der kan aftage blandet papirfraktion, har
typisk en ekstra sorteringsomkostning på 90-150 kr./ton og
en gennemsnitlig blandet frasorteret rest på 12,7 %, som vil
gå til forbrænding.

•

Fejlsorteret pap og kartonemner i en papirfraktion kan i
praksis ikke frasorteres på papirfabrikken, hvorfor de fortsætter i processen.

•

REFA foretager en manuel for-sortering af papirfraktioner,
når den kommer ind, så den kan afsættes til højest mulige
pris og kvalitet. Småt pap og kartonemner ryger derfra til
genanvendelse med papfraktionen.

•

Uønskede fibre, som udfordrer genanvendelsen er primært:
–

Tapet

– Kuverter med ruder i større mængder (kræver en speciel
		håndtering)
–
–
		

Vådstærkt materiale, fx madsække
Papir/pap, som er komposit i eller overfladebehandlet
med plastik, maling, lak, voks, metal, cellofan, bitumen

–

Etiketter med vanduopløselig lim i større mængder

–

Karbon-papir

–
		

Tetra-pak, bøger (hardbags), pap/karton (kan dog håndteres i mindre mængder)

Glas/Metal
• Låg af metal eller plastik må meget gerne blive på fx syltetøjsglas, så emnet ikke fyldes med vand eller fanger andre
materialer
•

Dåser må meget gerne trykkes flade, så de fylder mindre

•

Tøm og skrab glasemnerne for madaffald

•

For genanvendelsen af glas er udfordringerne primært:

–
		
		
		
		

Varmbestandigt glas (ildfast/ovnfast) har iblandet oxider og dermed en anden kemisk sammensætning og
derfor et andet smeltepunkt. Det nedsætter kvaliteten
selv ved små mængder, så nyproduceret glas bliver skrøbeligt og kan springe.
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– Elpærer og lysstofrør – gælder det samme som for varm		bestandigt glas

•

Det ses overordnet som uproblematisk at afsætte plastmaterialer indsamlet via kildeopdeling (fx MGP-ordninger),
hvor det generelt har været diskuteret, om glassplinter ville
gøre en forskel for kvaliteten. Der oplyses dog samtidig ikke
priser og kvaliteter af de afsatte produkter.

•

Indholdet af generelle urenheder er på samme lave niveau
for både kildeopdelt og-kildesorterede fraktioner (primært
plastposer, metal, pap og papir, som går til forbrænding) og
ligger på ml. 2-5 %.

•

Den reelle genanvendelse af kildeopdelt glas ligger på 95-99
% af de indsamlede mængder. Foruden den tekniske eftersortering hænger den høje genanvendelse i Danmark sammen med en vis form for manuel frasortering af urenheder,
der ses som en nødvendighed.

– Støbejern og hærdet stål kan ødelægge sorteringsanlæg		get

•

Kildesorteret glas, typisk via kuber/igloer, opnår en reel
genanvendelsesgrad på 97-99 %.

– Større emner, som skal transporteres til genbrugsplad		sen

•

Der findes overordnet lidt flere urenheder og fejlsorteringer ved kildeopdeling, hvor der er mere keramik, porcelæn
og stentøj, samt finknust glas fra disse ordninger, som kræver mere finsortering og dermed arbejde hos Reiling. Det
oplyses ikke, om det har en betydning for afsætningsprisen.

•

Da den reelle genanvendelsesgrad næsten er ens for kildeopdeling og kildesortering, er indsamlingsmetode og
mængder afgørende for økonomien. Omkostninger forbundet med eftersortering af kildeopdelt fraktioner skal omvendt modregnes eventuelle gevinster ved større mængder,
billigere indsamling, højere serviceniveau og afsætningen af
andre tørre materialer.

•

Pap, papir og plastfolier bør ikke blandes med glasindsamling, da det ødelægger kvaliteten af de to fraktioner med
væsker og glassplinter, hvorefter materialerne vil gå til forbrænding.

•

Der sorteres typisk to kvaliteter skår herhjemme. Stort set
alle skår afsættes til Reiling APS og hele flasker til eksempelvis vinproducenter. Indtægter for klart glas ligger på ml.
70-80 kr./t, hvor farvede skår ligger på ml. 5-15 kr./t. Blandet
små skår (8-10 mm) med KSP urenheder er en udgift på ml.
40-200 kr./t.

–
		
		
		
–
–
		
		
•

Sten, grus, sand er meget problematisk i glasproduktionen og vanskeligt at sortere fra. Planglas, der fx har
været støbt ind i betonfuger, kan dermed have problematiske rester siddende.
Keramik, porcelæn og stentøj
Plexiglas, som er lavet af plastik, bliver tit fejlsorteret,
fordi det ligner glas. Det er med til at ændre ensartetheden af glasset i en ny produktion.

For metaldelen er de udfordrende emner primært:

–
		
		

Stanniol/sølvpapir og foliebakker skal gå til restaffald,
når det sorteres sammen med glas, da de typisk har
madrester på sig og derfor danner sod

–

WEEE, såsom ledninger, kabler og småt elektronik

–

Farligt affald såsom spraydåser, malerbøtter og batterier

I projektrapporten ”Udvidelse af indsamlingssystem
baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder” kan sorteringsvejledninger til papir, glas og
metal ses i bilag 1-4, kvalitetsbeskrivelser af papir/aviser,
pap og blandet papir ses i bilag 5 samt kvalitetskrav til
papir-fibre - herunder konsekvensskema og fejlsorteringer ses i bilag 6.

Miljøstyrelsen har i miljøprojekt nr. 1927 (marts 2017) set på
”Fordele og ulemper ved at medtage glas som kildeopdelt fraktion til automatisk sortering”. Projektet har grundlæggende set
på de tekniske, økonomiske, arbejdsmiljømæssige og kvalitetsmæssige udfordringer ved at medtage glas i kildeopdelte genanvendelsesordninger. Her ses bl.a. på erfaringerne fra værdikæden omkring indsamling og sortering på danske anlæg. Projektet kan således danne vidensgrundlag for lokale beslutninger
om indretning af glas-ordninger i relation til de indsamling og
behandlingsmuligheder, der overvejes. Herunder er medtaget
nogle af de centrale budskaber fra rapporten:
•

Mængden af hele flasker til direkte genbrug er højere ved
kildesortering – ml. 30-50 % i modsætning til 10-20 % ved
kildeopdeling, hvor der er flere fald forbundet med indsamling og omlastning.

7.1.6 – Indsamling, behandling og poser til bioaffald
I Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1728, (2015) er der foretaget
en ”Kortlægning af forbehandlings- og biogaskapacitet af organisk affald”. Projektet ser på, hvor stor en mængde organisk
husholdningsaffald der i dag behandles samt den ledige kapacitet på de eksisterende og kommende anlæg i hver af landets
fem regioner.
•

Det konkluderes, at mere end halvdelen af de kontaktede
anlæg har interesse i at modtage bioaffald, hvor biogasfællesanlæggene har vist størst interesse.
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•

•

Det konkluderes også, at der er tilfredsstillende nuværende
og planlagt kapacitet til forbehandling, som både kan håndtere bioaffald fra servicesektoren og husholdninger som
følge af Mejeriforeningen ændrede branchepolitik.
Biogasfællesanlæggene har størst potentiale til at øge mængden af bioaffald fra husholdningerne med færrest omkostninger, da de ofte har hygiejniseringsanlæg tilknyttet til
håndtering af organisk affald fra servicesektoren.

Projektet skal naturligvis ses som et øjebliksbillede anno 2015,
hvor udbygningen af kapacitet og mulighederne udvikler sig løbende. Ligeledes ift. etablering af egen behandlingskapacitet på
tværs af fx affaldsselskabers ejerkommuner.
I projektet ”Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg” mellem BOFA, Esbjerg Kommune, Gemidan Ecogi
(tidl. Komtek Miljø), Ribe Biogas A/S og Arla er der foretaget
forsøg med husstandsindsamling af kildesorteret bioaffald i
hhv. papir- og plastposer i Esbjerg kommune fra række- og parcelhuse. Derefter er forbehandlingsteknologier blevet testet og
har bevist, at biopulpen lever op til grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slambekendtgørelsen (BEK
nr. 1650 af 13/12/2006 om affald til jordbrugsformål) og fysiske urenheder i henhold til den svenske certificeringsordning
SCPR120. Bl.a. som følge af projektets resultater har Mejeriforeningen ændret deres branchepolitik, så kildesorteret organisk
dagrenovation fra husholdningerne nu accepteres, og næringsstofferne kan tilbageføres på landbrugsjord.
Forbehandlingsforsøget foregik primært på Gemidans Ecogianlæg i Holsted, men også en enkel prøve fra plastposen blev
gennemført på Ragn-Sells anlæg i Ringe. Resultatet af de 2 x 5
(6) batch-analyser med hhv. papir- og plastposer viste, at der var
meget få tungmetaller, miljøfremmede stoffer og fysiske urenheder i biopulpen, og biopulpen samtidig overholdt kravene
for økologi. Det vil derfor være muligt at levere biopulpen til
biogasanlæg, hvorfra den afgassede biomasse anvendes som
gødning på økologiske arealer.
•

Resultatet betyder, at kapaciteten til genanvendelse af kildesorteret madaffald udvides fra ca. 130.000 ton til 585.000
ton på landsplan jf. resultatet af kortlægning af forbehandlings- og biogaskapacitet af organisk affald, Miljøprojekt nr.
1728, 2015. – en kapacitetsforøgelse på ca. 400 %, der gør
det nemmere at afsætte bioaffald indsamlet fra borgerne.

•

Projektet viser, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i biopulpen efter forbehandlingen på Ecogianlægget var et godt stykke under de tilladte grænseværdier.
Ragn-Sells, som sad i følgegruppen, fik ligeledes lov til at
køre en batch-analyse med hhv. papir- og plastposer på
deres anlæg med samme positive resultat.

•

Det målte niveau af fysiske urenheder var i gns. 0,02 % for
batch med plastikposer, hvor grænseværdien, som sat i
SCPR 120 certificeringen, er på 0,5 % af tørstofindholdet
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(TS). For papirpose-batchen var gennemsnittet nede på
0,009 %.
•

For plastindholdet var resultatet gennemsnitligt 0,005 % for
batch med plastposer og gennemsnitligt 0,003 % for batch
med papirposer.

•

I forsøgene blev der lavet en visuel undersøgelse af rejektet
fra forbehandlingen for at se, om der fandtes farligt affald,
medicinemballage eller andre rester. Her blev der fundet en
tandpastatube, et batteri og en tube fra en næsespray, som
blev sorteret fra, som det burde.

•

Der er ikke signifikante forskelle på indholdet af tungmetaller, miljøfremmede stoffer og fysiske urenheder ved at anvende hhv. plastposer og papirposer, viser analyseresultatet.

Se alle resultater af batchanalyserne af bioaffaldet i
plast- og papirposer behandlet på Gemidans Ecogi-anlæg og Ragn-Sells forbehandlingsanlæg i projektrapporten ”Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg” i ’Bilag A’ fra s. 31.

Kerteminde Forsyning, Hjørring Kommune, Tårnby Kommune,
Amager Ressource Center (ARC), Odense Renovation og Halsnæs Forsyning har i et fælles projekt fået analyseret og testet
på ”Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til
organisk affald for biopulpens indhold af fysiske urenheder”.
Projektet har testet seks forskellige posetyper:
•

3 af fossilt plast fra hhv. Vejle, Randers (LDPE) og Odense
(HDPE)

•

2 bioplast hhv. Vestforbrænding og Kerteminde (baseret på
majsstivelse)

•

1 papirpose fra Thisted

Batches er blevet kørt på tre separate forbehandlingsanlæg hos
hhv. Komtek, HCS og NC miljø. Her er der i alt kørt 50 batches
af ca. 8 ton KOD pr. anlæg. De 50 sorteringsanalyser opgør
mængden af urenheder fordelt på glas, metal, plast, kompositmaterialer og så rester af selve indsamlingsposen. Her måles
der op imod SCPR120 certificeringens grænseværdier (maks 0,5
% vægt af TS/ maks 20 cm2/L). Resultatet viser at:
•

Biopulpen fra bioposerne indsamlet hos Vestforbrænding
har i gennemsnit 0,15 % af TS og 33 cm2/l urenheder. Dvs.
overstiger i gennemsnit arealkravets grænseværdi (på tværs
af analyserne fra de tre forbehandlingsanlæg). Selve indsamlingsposen er den største kilde til urenheder både
målt som procent af tørstofindholdets vægt (0,065 % af TS)
og som synlig fyld af vådvægt (24 cm2/l). Biopulpen baseret på en fælles indsamling af bioaffald i bioposer og haveaffald indsamlet i Kerteminde har gennemsnit færre urenheder, hvilket kan skyldes, at der var op til 85% haveaffald i
læssene fra Kerteminde. Der er i gennemsnit fundet 23
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cm2/l urenheder for biopulp indsamlet med bioposer.
Heraf stammer ca. 16 cm2/l fra selve indsamlingsposen.
•

•

Biopulpen fra plastposer indsamlet på tværs af Randers,
Vejle og Odense indeholdt i gennemsnit 20 cm2/l urenheder og opfylder dermed lige akkurat arealkravet. Der blev
i gennemsnit genfundet ca. 4 cm2/, som stammer fra indsamlingsposen, som er en væsentligt lavere andel end det
tilsvarende resultat for biopulpen baseret på bioaffald indsamlet i bioposen. Der ses derfor vægtmæssigt flere urenheder i biopulpen fra plastposer, specielt glasrester, plast og
metal, men det overstiger ikke vægtkravet og ligger på ml.
0,15-0,45 % vægt af TS. Der var færre urenheder fra selve
indsamlingsposerne fra batches med bedre posekvalitet.
Her anvender Vejle poser af 33 my i modsætning til Randers
og Odense, som bruger poser af 19 my.
Biopulpen fra papirposer har ikke urenheder fra indsamlingsposen i sig, da resterne indgår som del af det organiske
materiale i pulpen. Samlet er der fundet få andre urenheder, primært glasskår, så der i gennemsnit er 7 cm2/l og
ca. 0,11 % af TS.

Konklusionerne er derfor at biopulp indsamlet i:
• Bioplastposer i gennemsnit indeholder flest fysiske urenheder. Størstedelen af de fysiske urenheder stammer fra indsamlingsposen.
•

Plastposer indeholder i gennemsnit den største mængde
andre fysiske urenheder. Tykkere indsamlingsposer giver
færre fysiske urenheder fra indsamlingsposen.

•

Papirposer indeholder samlet set færrest fysiske urenheder,
og selve posen vil ikke bidrage til spredningen af fysiske
urenheder på landbrugsjord.

•

Rangordenen af posetyperne er uændret, selvom der kigges
individuelt på de tre forbehandlingsanlæg (teknologier).
Der spredes derfor samlet set færrest fysiske urenheder
med papirsposer, dernæst plast og mest med bioplastposer.

Derudover kan der tages en række andre overvejelser og perspektiver med fra projektet:
• De bionedbrydelige bioplastposer nedbrydes ikke i den
korte og anaerobe proces i biogasanlægget – og kun under
optimale komposteringsforhold. Forureningen fra bioplasten vurderes derfor af aftagerne på samme niveau som fossil plast. Forbehandlingsanlæg oplever typisk at bioplastposerne trækkes i strimler, sætter sig fast i systemet og dermed
lettere nedbrydes til små stykker, som ikke 100% fanges i
behandlingen.

15) Som baggrund har ARC fået lavet en erfaringsopsamlingsrapport om
“kvalitet af poser til bioaffald” som kan rekvireres ved at tage direkte kontakt
til dem.

•

Projektets screening af CO₂-belastningen viser, at vægten af
posen har størst betydning. Selve posen er underordnet i
forhold til det samlede klimaregnskab.

•

Kommunikation til borgerne om vigtigheden af frasortering af små fysiske urenheder (glas, plaststykker, metalfolier
osv.) er en meget vigtig indsats, ikke mindst ved udlevering
af fossile plastposer som ikke har samme umiddelbare signalværdi som bio- og papirsposerne. Information om at
selve plastposerne frasorteres, kan derfor i tillæg overvejes
fremover.

•

Det kunne overvejes at etablere forsøg med brug af poser af
genanvendt plastik og eventuelt genanvendelse af de frasorterede poser fra forbehandlingsanlæg. Fungerer det og giver
det mening, kan det om muligt bruges til at sende et miljørigtigt signal til borgerne, som kan anvendes i historiefortællingen om indsamlingen/behandlingen af bioaffaldet.

•

Borgerne er mest tilfredse med plastposens egenskaber,
hvilket bl.a. også bekræftes i Silkeborg og Esbjergs projekter,
hvor der er udført forsøg med udlevering af forskellige posetyper til haveboliger. (Se resumé af projekterne i afsnit
3.2.1 og 3.2.2 i vidensguiden).

•

Posernes kvalitet (tykkelse/materialetype) har betydning
for deres funktionelle egenskaber, både i forhold til frasortering i forbehandlingen, men også for borgerne der skal
anvende dem til våde madaffaldsrester, så der kan slås
knude på dem og så de fx kan bæres ned/over til beholder
ne, uden at der samtidig afdryppes væske. Det er ligeledes
vigtig at huske, at selvom der udleveres en ventileret bio
spand med bund og hank, er det fx ikke sikkert, at borgerne
finder den brugbar til at transportere fyldte bioaffaldsposer
ned/over til beholderne, da det typisk sker, når borgeren al
ligevel skal ud af døren. Dette vil kræve, at borgeren skal
transportere biospanden tilbage til lejligheden/huset, og
dét gør biospanden upraktisk i denne henseende.

I forlængelse af disse projekters resultater skal kvalitetsaspektet
påpeges som en kontinuerlig indsats, hvor kommune/affaldsselskab må samarbejde tæt med forbehandlingsanlæg og monitere borgernes sortering grundigt efter gældende standarder med
prøveudtag og modtagekontrol. Herunder at være parate til at
afvise læs, som ikke lever op til kvalitetskravene. Det er hermed
underforstået vigtigt, at der ikke opstår uheldige situationer
i fremtiden, som vil få konsekvenser for både landbrugets og
borgernes velvilje.
SK Forsyning, Slagelse Kommune og EnviDan A/S har i et fælles
projekt udformet ”Håndbog i behandling af bio-pulp fra KOD
på kommunale rådnetanke”. Med en bred inddragelse af interessenter sætter håndbogen lys på de organisatoriske, planlægningsmæssige, tekniske, økonomiske og juridiske aspekter af at
lave en business-case for at tilføre KOD biopulp til rådnetanke
på kommunale rensningsanlæg. Herunder afklares det, hvad der
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ligger inden for hegnet af kommunes, affaldsselskabet og forsyningsselskabets respektive ansvarsområder.
I håndbogen afklares bl.a. rammerne for de tekniske kapacitetsspørgsmål, når TS-, VS-, KS-belastningen af rådnetanken skal
udregnes med de forventede tilførte mængder KOD biopulp
ved hhv. mesofil og termofil udrådning. Ligeledes behandles
biopulpens påvirkning af gassystem, udbytte, lager og udnyttelse, samt om rensning af fx lugt skal medtages i overvejelserne.
Derudover ses overvejelser omkring evt. etablering af modtageanlæg, blandepumpe og hygiejniserings-kapacitet.
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niveau. På den måde kan materialerne genbruges/genanvendes
og måske upcycles i stedet for generelt at blive downcycled ved
normal afsætning. Projektet bestod af delfaser, som inkluderede: materialestrømskortlægning, undersøgelse af erhvervsnetværk, screening af lokale virksomheders ressourceforbrug og
workshop med lokale virksomheder. Dernæst blev der foretaget virksomhedsbesøg, analyseret behov for nye teknologier og
set på mulige forretningsmodeller.
Som output er der dannet en række cases, som efterfølgende afsøges – bl.a. er der set på:

Der ses også på de lovmæssige forhold for forsyningsvirksomhedens mulighed for at deltage i andre formål (end spildevandsrensning) og udnyttelse overskudskapacitet. Ligeledes ift.
eventuelle nødvendige investeringer, som skal afholdes og ikke
kan påføres spildevandselskabet. Det angives samtidig, hvilke
myndighedsgodkendelser der skal tages med i betragtningen.
Når disse områder er behandlet, kan der udvikles en lokal business case.

•

Genbrug af træ til lokal produktion af møbler, paneler, bardiske og facader (med entreprenører Egen Vinding og Datter).

•

Frasorteret glasstøv til produktion af isoleringsmateriale
(med virksomheden Technopor) samt frasorteret keramik/
mørk glas til produktion af betonelementer (med CRH Concrete).

Håndbogen sluttes af med at fremsætte en business-case på tilførsel af KOD biopulp fra AffaldsPlus, som planlægger og står
for forbehandling af bioaffaldet til SK Forsynings spildevandsrensningsanlæg i Slagelse – her gennemgås ”tjeklisten”, hvor de
forskellige aspekter kan anskues i en lokal kontekst.

Som en udløber fra projektet opstod der et pilot-samarbejde
med Roskilde Festival, hvor AffaldPlus donerede genbrugstræ,
som frivillige på festivalen brugte til at bygge en bar af. Succesen
har ført til, at der overvejes et større samarbejde, hvor fx lægter,
plader og reglar kan forudbestilles og så indsamles løbende og
leveres til festivalen.

7.1.7 – Lokal afsætning til genbrug og genanvendelse
En lille håndfuld projekter har arbejdet med et nyt fokus på at
inddrage værdikæden og forsøge at afsætte materialer fra bl.a.
genbrugspladserne og husholdningsplast til lokale virksomheder for at sikre god genanvendelse og til at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi.
AffaldPlus har sammen med deres seks ejerkommuner, det
lokale erhvervsfremstød Ressource City og Næstved Erhverv
arbejdet med innovationsprojektet ”Lokal genanvendelse af
genbrugspladsaffald i en cirkulær økonomi”. Formålet er, som
det skrives, at: ”Meget af det affald, der i dag afleveres på landets
genbrugspladser, bliver sendt på lange rejser ud i Europa – ja, i hele
verden – for at blive genanvendt. Hvorfor ikke forsøge at få det genanvendt lokalt – til gavn for såvel det lokale erhvervsliv som miljø og
klima?”. Parterne har set på mulighederne i materialestrømmene for træ, glas, pap, papir, plast, metal og elektronikaffald.
I projektet er det ikke fundet muligt at afsætte en hel fraktion
eller delfraktion fra genbrugspladser direkte i lokal produktion.
Det er derfor nødvendigt som udgangspunkt at betragte lokal
afsætning som et samarbejde med aktører, hvor en vis form for
oparbejdning er nødvendig, før ressourcerne kan indgå i nye
produktionskredsløb. Helt centralt tænkes der i værdikæder
og samarbejder på tværs heraf, hvor nye teknologier og forretningsmodeller kan sættes i spil.
Endvidere skal det ses som helt okay, at lokale virksomheder
kan ”skumme fløden” for de brugbare ressourcer, som de kan
finde i fraktionerne, så længe resten kan afsættes på acceptabelt

En række anbefalinger er dannet på baggrund af projektets processer og resultater:
Kom godt fra start med at opbygge værdikædesamarbejder
• Det kræver en holdningsændring hele vejen rundt, hos affaldsselskab, virksomheder og ikke mindst produktaftagerne, som man skal være parat til at fremelske og opdyrke.
•

Tænk i afsætning af del- og specialfraktioner i stedet for
traditionelle fraktioner. Tænk i markedsorienteret opsplitning såsom massivt træ, andet træ, plader, brædder, lægter.
På samme måde for plast, metal osv.

•

Start med kortlægning af jeres materialestrømme og produkttyper.

•

Øg mulighederne - tænk husstandsindsamlet genanvendeligt affald sammen med genbrugspladsaffaldet.

•

Gå i dialog med virksomhederne - om hvordan og hvem der
kan/skal forestå nødvendig forbehandling.

•

For at etablere nyt kredsløb skal der tænkes i lageropbygning og logistik – ingen vil binde sig til at aftage materialer
uden garanti for en vis forsyningssikkerhed.

•

Brug/opbyg genbrugsbutikker (egne som andres) som afsætningskanaler til alt det, som ingen lokale virksomheder
kan aftage direkte.
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•

Start småt og begynd med de bedste materialer og produkter.

•

Giv plads i afsætningskontrakter, så der kan fiskes mindre
mængder ud til lokal afsætning til genbrug og genanvendelse.

•

Gør afsætningen fleksibel og behovsbestemt, da den ofte vil
være rettet mod iværksættere, som må prøve sig lidt frem.

•

Tænk over, hvornår det giver mening med lokal genanvendelse, og hvornår eksisterende materiale-flows er så velfungerende, at det ikke længere giver mening.

•

Facilitér de forskellige erhvervsvirksomheder omkring værdikæden for den enkelte materialestrøm, som de hver især
kan udnytte dele af, fx glas.

Genbrug og re-design før genanvendelse
• Tænk i genbrug frem for genanvendelse – fx istandsatte
cykler, sorterede stålprofiler eller kuglelejer – og tænk i reservedelspartier.
•

Tænk i re-design af produkter til nye formål, så tunge oparbejdningsprocesser som omsmeltning undgås.

•

Tænk fx i, at patineret træ har en designmæssig fordel, der
kan være direkte incitament til at upcycle det.

•

Tilskynd virksomhederne til at tænke ud over den snævre
teknologi-horisont - fx kan papir blive et vækstmedie for
svampe, der kan bruges til lave nye emballagetyper af.

Kommune/Affaldsselskab skal gøre sig bevidst om, at den ikke
har specifik viden om virksomhedernes råvareforbrug. Her
kan virksomhederne samtidig være imod at dele for meget
viden. Det er derfor nødvendigt at fremme dialogen og skabe
konkrete cases, som så kan sprede ringe i vandet. Der bør også
tænkes i synergier med socialøkonomiske arbejdspladser, fx
ved at vejlede virksomhederne i, hvordan de kan oprettes og
have en fast model på tværs af ejerkommuner.
Et generelt budskab er, at der bør trækkes på de mange genbrugserfaringer fra både ind- og udland såsom: Wanaka Wastebusters i New Zealand, Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg,
ReTuna i Eskildstuna, De Kringwinkel i Flandern, Guldminen
i København, Reuse/Godsbanen i Aarhus, GenbrugNord i Aalborg, Genbrugsbutikken hos AVV i Hjørring, Værdicentralen
hos RenoSyd i Skanderborg, iGenbrug i Gentofte m.fl.
Vestforbrænding, Randers Kommune og Reno Djurs har sammen lavet forprojektet ”Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald”. Her har de tre parter afdækket potentialerne
i lokal genanvendelse af træfraktionen og husholdningsplast.
Her blev det klart, at der er store udfordringer med et mættet europæisk marked for træ, hvor udsorteret rent træ fra
genbrugspladserne hober sig op på oplagspladser og depoter.

Ligeledes blev det klarlagt, at der er store udfordringer med at
afsætte husholdningsplast direkte, hvis ikke den er udsorteret i
typer og vasket, og selv her er der stadig udfordringer med at få
den genanvendt. Et grundlæggende budskab var derfor, at samarbejder med produktionsvirksomheder kræver, at der ydes
”førstehjælp” til at få det i gang, og så der kan skaffes ekstern
funding til innovation og teknologiudvikling.

Affødt af projektet, udførte COWI to workshops på Randers Affaldsterminal og Taastrup Genbrugsstation for
Miljøstyrelsen, som førte til notaterne om ”Afsætningsmuligheder for træ” (december 2016) og ”Metode til
sortering af rent/indendørs træ” (oktober 2016).

I et nyt projekt blandt parterne, hvor også Silkeborg Kommune
og Ikast-Brande Kommune deltog, blev der etableret et konkret
samarbejdsprojekt om ”Demonstration af genanvendelse af
træ og plast fra husholdninger”. Her er det sammen med lokale
produktionsvirksomheder lykkedes at fremvise fire konkrete
cases, hvor henholdsvis træ og husholdningsplast kan blive direkte genanvendt til nye produkter. Et samarbejde og netværk,
som både de offentlige og private aktører i projektet fandt særdeles værdifuldt, fordi det gav rum til at diskutere både udfordringer og løsninger.
Plast
• Den første case tog udgangspunkt i virksomheden Dansk
Affaldsminimering ApS og deres forsøg på at udsortere og
vaske husholdningsplast, så det kan indgå i produktion som
genbrugsplast. Plasten bliver på Randers Affaldsterminal
finsorteret i hhv. PET og PE/PP, som så kan afsættes. Den
resterende del aftager Dansk Affaldsminimering, som granulerer og vasker plasten, hvorefter der udsorteres en PET
fraktion, folier og en mixed plastik fraktion. Sidstnævnte
videresælges til forarbejdning/produktion hos virksomheden MV Plast.
•

Den anden case tager udgangspunkt i virksomheden MV
Plast A/S og deres forsøg på at bruge husholdningsplast i
produktionen. En vasket PE-/PP-fraktion fra Randers Affaldsterminal blev forsøgt anvendt i sprøjtestøbning af et kompliceret plastprodukt, som er et værktøj til stearinlysproduktion. Dette lykkedes over alt forventning.

Af udfordringer og potentialer peger casene på:
• At husholdningsplast er en uhomogen fraktion og udsorteres (og evt. finsorteres) i forskellige kvaliteter på tværs af
kommuner, hvilket kan give et ekstra sorterings/forarbejdningsled, før det kan indgå i produktion.
•

Lim og etiketter kan sætte sig fast i filtre

•

Lagdelte plastfolier af forskellige materialetyper
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•

Produktionsmæssigt skal mængderne op, hvorfor samarbejder om afsætning på tværs af kommuner kan gøre det muligt at udnytte kapaciteten hos fx Dansk Affaldsminimering.

•

For MV Plast’s vedkommende er den uhomogene plastfraktion en udfordring, som er teknisk kompliceret og i større
sammenhæng vil kræve nye maskiner.

•

For dannelsen af en positiv business-case skal der større
mængder til, og prisen skal holdes under markedsniveau.
Omkostninger til vask og sortering skal altså holdes nede.

•

Efterspørgsel på genbrugsplastprodukter gennem kommunernes indkøb skal ses som en mulighed, hvor der blandt
andet blev talt om bordplader til kontormøbler og faskiner til udendørs brug som to muligheder.

Træ
• Den tredje case tager udgangspunkt i virksomheden STEA
Miljø, der har testet en metode til at genbruge spånplader,
der er dækket af laminat til at lave emballageprodukter af.
Endvidere blev det undersøgt, hvordan spånpladeresterne
og andet træ kunne presses til at lave palleklodser af (et nyt
marked i DK) og bruges i reparationen af ødelagte paller til
gensalg. STEA Miljø Samler hertil paller ind fra genbrugspladserne i Randers. Generelt blev der med STEA Miljø
fundet et stort potentiale til at arbejde videre med brug af
genbrugstræ.
•

Den fjerde case tager udgangspunkt i virksomheden Advance Nonwoven A/S og deres forsøg på at producere træfibermåtter af genbrugstræ. Udsorteret A2 træ, som blev renset
for søm og skruer, kan her neddeles og indgå i produktion
af træfiber-måtterne, som anvendes til akustik, filtre, isolering, underlag m.m. Måtterne kan efterfølgende presses til
plader eller 3D-konstruktioner. En af udfordringerne er
dog, at virksomheden er leverandør af CAFT teknologien til
at producere måtterne, men er derfor ikke en egentlig producent.

KL har i et kort ”Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer” set på mulighederne for at skabe en
mere ressourceeffektiv affaldsindsats på landets 27 småøer,
hvor fx ikke landfast indsamling, transport og behandling kan
være en praktisk og økonomisk udfordring. Samtidig er det
gjort for at se på, hvordan tankerne bag Ressourcestrategien og
cirkulær økonomi kunne blive en del af løsningen for at skabe
aktivitet og udvikling på øerne, hvor ydreområdeproblematikkerne er meget nære.
I samarbejde med Kalundborg Kommune blev der taget udgangspunkt i Sejerø som demonstrationscase. Sejerø har, som
det er typisk for småøer, flere småbyer, en campingplads, indkøb, erhverv, en havn, en festival og en del sommerturisme.
Derudover har øen nogle ildsjæle, der gerne vil være med til et
projekt om øget genanvendelse i en kredsløbstankegang.
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Først blev affaldshåndteringen på Sejerø kortlagt. Dette skabte
grundlag for at prioritere, hvilke delstrømme demonstrationsprojektet skulle fokusere på. Dernæst blev der udarbejdet en
interessentanalyse, så det var muligt at vurdere, hvilke indsatser der kunne forankres lokalt. En række mulige indsatser blev
identificeret og kort undersøgt, herunder:
•

Lokal energiudnyttelse af haveaffald (briketproduktion som
lokalt brændsel til fx skole og plejehjem).

•

Lokal nedknusning af byggetegl og beton til genanvendelse i
tilslag.

•

Lokal genanvendelse af bioaffald fra erhverv og husholdninger til dyrefoder.

•

Fælles container med effekter til direkte genbrug (med indtægter til fælles formål).

•

Ressourceeffektiv festival.

•

Samarbejde med lokale entreprenører om genbrugsmaterialer til renovationsprojekt af Marebjerggård.

•

Mulighed for at etablere en lokal renovationsmedarbejder
stilling.

•

Øget ressourcebevidsthed og udvidelse af øens genbrugsplads med flere fraktioner.

Med de identificerede indsatser er der fundet et uudnyttet ressourcepotentiale for lokal forædling, genbrug og genanvendelse på ca. 27% af den totale affaldsmængde på 993 tons (2013),
som produceres på Sejerø, hvilket ikke tæller det yderligere potentiale for øget kildesortering af restaffaldet fra husholdninger
(fx plast, metal, glas, papir).
Projektet har bidraget med en køreplan, der beskriver de enkelte trin og nødvendige aktører for at realisere indsatserne.
Det skal derfor betragtes som en støtte til implementering af
indsatserne ved lokale kræfter og kan være inspiration for en
tilsvarende indsats på andre småøer og yderområder. Med disse
overvejelser kan det anbefales at:
•

Kortlægge affaldsstrømmene samt genbrug og genanvendelsespotentialer.

•

Lav interessentanalyse - identificér lokale kræfter, som kan
og vil genanvende forskellige affaldsstrømme. Her fandt
man, at der kan mangle lokale ressourcer, da aktive borgere
ofte har rigeligt med frivillige opgaver allerede, og der er
tale om småsamfund.

•

Trykprøve mulige løsninger med inddragelse af kommune,
affaldsselskab og lokalbefolkning.
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Brug indsatser til indirekte at øge borgernes bevidsthed om
sortering og genanvendelse.

7.1.8 – Storskrald
Miljøstyrelsen har lavet et ”Idékatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger” med formålet at give kommunerne
anbefalinger og inspiration til etablering og revidering af storskraldsordninger (bl.a. med henblik på, at indsamlingen bliver
mest økonomisk fordelagtig). Rapporten er dels et litteraturstudie og dels en sammenfatning af viden om ordninger/erfaringer
baseret på interviews med en række kommuner, affaldsselskaber, forsyninger, transportører og behandlere.
Projektet angiver ikke umiddelbart evidens for virkninger på
indsamlede mængder og genanvendelsesgrader, men samler
en række brugbare og konkrete anbefalinger. Herunder ses der
bl.a. på:
•

Fordele og ulemper ved ’ruteordning’ og ’bestillerordning’
(se s. 22-23 i idékataloget)

•

Økonomien ved hhv. bestillerordning og ruteindsamling
varierer meget mellem kommunerne, hvor en antagelse baseret på Vestforbrændings erfaringer siger, at bestillerordninger bliver dyrere, fordi færre benytter muligheden. Flere
benytter muligheden, når der er tale om ruteindsamling.
Omvendt viser de mange eksempler på variation i omkostningsniveau, at metode, kvalitetsfokus og valgt serviceniveau er afgørende.

•

Der er samlet en række erfaringer om den praktiske indretning og regler ved storskraldsordning (se s. 27-28 i idékataloget).

•

Problemfraktioner og fejlsortering der fremhæves i forskellige kommuner (se s. 28 i idékataloget)

•

Brug af personlig dialog ift. bestilling og med renovationsmedarbejderne og brug af sanktioner over for renovatørerne mindsker fejlsorteringer. Ved fællesløsninger i etageboliger peges der på, at viceværten har en afgørende rolle for
eftersortering og for at tage hånd om fejlsorteringer fra den
enkelte beboer.

7.1.9 – Strategisk ressourceplanlægning på tværs af
kommuner
Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med alle fynske kommuner (inkl. Ærø og Langeland) og affaldsselskaber samt tre
energiselskaber (NGF Nature Energy, Fjernvarme Fyn og Svendborg Fjernvarme) samt Syddansk Universitet v/ SDU Life Cycle
Engineering udviklet projektet ”SYFRE – Synergi i fynske ressourcestrategier”.
Projektet udspringer af, at kommunerne og energiselskaberne
siden 2013 har samarbejdet om at udvikle en strategisk energiplan for Fyn. I denne sammenhæng har de sidenhen erkendt,
at der var fælles udfordringer, som der med fordel kunne findes

fælles løsninger på - dog stadig med øje for kommunernes geografiske og demografiske forskelligheder.
SYFRE projektet er væsentlig at fremhæve, fordi der har vist
sig at være fordelagtigt at etablere en fælles strategisk indsats
på tværs af kommuner og energiselskaber. Projektet har givet
detaljeret data om kommunernes affaldshåndtering: typer og
antal af affaldsstrømme, indsamlingsfrekvens og omkostninger.
Formålet med projektet har været at skabe en videnplatform,
der kan støtte kommunerne i at leve op til EU’s kommende krav
om 60-70% genanvendelse i 2030. Videnplatformen skal hjælpe
kommunerne med at identificere strategiske fællesløsninger til
at øge genvinding af affaldet og drage fordele af synergien mellem affalds- og energisektorerne; herunder biogasproduktion
fra bioaffald og fjernvarme fra produceret RDF brændsel. Der er
en fordel i, at kommunerne tænker fælles, da de enkelte kommuner ser udfordringer ved at få god økonomi i affaldsbehandlingen og dermed at leve op til fremtidens genanvendelseskrav
alene.
I SYFRE projektet sammenfattes følgende erkendelser:
•

Behandling af bioaffald på tværs giver storskala fordele, specielt ift. forbehandlingskapacitet. Et separat biopulp anlæg
for hver af Fyns 10 kommuner vil medføre en behandlingsomkostning på mere end fire gange omkostningen i modsætning til et fælles fynsk anlæg.

•

Kildesortering og separat indsamling af de tørre fraktioner
er dyrt, og det bliver svært at få borgerne til at bidrage
yderligere til genanvendelsen, ved udelukkende brug af
kildesortering til at nå fremtidens krav. Der vurderes derfor at være behov for etablering af anlæg til central sortering af restaffaldet til yderligere eftersortering til at få de
sidste materialer genvundet. Et centralt sorteringsanlæg kan
udsortere genanvendelige materialer som metaller (magnetisk og ikke-magnetisk), plastik (finsorteret i PE-film, PE, PP
og klar og farvet PET), blandet papir og pap-kartoner. Herudover kan anlægget producerer brændslet RDF til produktion af fjernvarme.

•

SYFRE projektet vurderer, at det potentielt er en smule dyrere at etablere et anlæg til central sortering af restaffaldet
ift. den nuværende affaldsforbrænding. Dette vil bl.a afhænge af prisen på afsætning af RDF fraktion. SYFRE har eftervist, at det er økonomisk rentabelt at anvende RDF kedler
til produktion af fjernvarme ift. biomasse kedler, som typisk
anvendes i dag. Affald der tages ud til genanvendelse (materialer) eller energiproduktion (KOD) er ikke pålagt affaldsafgift. Her lægges der op til, at det i fremtiden overvejes,
hvorvidt der skal gøres afgiftsmæssig forskel på fremstilling
af RDF som brændsel, i forhold til affaldsforbrænding, hvilket vil styrke business casen. Ved at se RDF som et brændsel
i stedet for afgiftsbelagt affald, ville RDF kunne opnå en
positiv markedspris og dermed vil omkostningen til central sortering af restaffaldet reduceres.
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08 / PROJEKTOVERSIGT
I dette kapitel findes en oversigt over de i alt 80 kommunepuljeprojekter samt en række projekter udarbejdet af Miljøstyrelsen
eller KL. Projekterne er nummereret og anvendes som henvisning i kapitlerne 2-6 afsnit om ’overvejelser og anbefalinger’.

Yderst i tabellen angives samtidig hvilke afsnit de enkelte projekter er resumeret i. En mindre del af projekterne er ikke resumeret i guiden, og er i stedet angivet som:
•

”X” = projektet er ikke resumeret - typisk fordi det ikke var
afsluttet inden vidensguidens udformning.

•

”(2-6)” = der henvises kun til projektet i kapitlernes afsnit
om ’overvejelser og anbefalinger’.

Projekttitlerne herunder linker direkte til det enkelte projekts
side på genanvend.mst.dk.

Nr.

Projekttitel

Hovedansvarlig
kommune/affaldsselskab

Resumé
i afsnit

1

Mobil affaldsløsning i Aarhus Midtby

AffaldVarme Aarhus

5.2.7

2

Økonomi og miljøvurdering af optisk posesortering (OPNord)

Halsnæs Forsyning

7.1.3

3

Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune

3.2.2

4

Vejen til 50 % genanvendelse i kommunerne ved indsamling og behandling af
organisk affald

Esbjerg Kommune

3.2.2

5

Kortlægning af husholdningsaffald samt forsøgsordning for indsamling af organisk
affald

Favrskov Affald

3.2.2

6

Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboligområder

Tønder Affald

5.2.4

7

Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft

Albertslund Kommune

3.2.3

8

Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer 100% rent kildesorteret
bioaffald

Samsø Kommune

2.2.1 og
3.2.2

9

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Reno Djurs (Randers)

4.2.2

10

Øget genanvendelse i bringeordninger

Reno Djurs (Silkeborg)

3.2.3

11

Analyse og kommunikationsindsats for bedre sortering af madaffald, plast, papir,
metal og glas i villaer i Brøndby Strand Nord

Brøndby Kommune

3.2.1

12

Den Grønne Campingvogn - Affaldssvar på hjul i dit kvarter

Lyngby-Taarbæk Forsyning

3.2.4

13

Koncept for indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme

Vestforbrænding, Furesø

5.2.1

14

Bedre affaldssortering på boligselskabernes lokale genbrugspladser

Forsyning Helsingør

5.2.2
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15

Forundersøgelse, sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner den 3. vej

Aalborg Kommune

X

16

Bedre sortering i større, samlede bebyggelser

AffaldPlus, Slagelse

5.2.1

17

Øget indsamling af genanvendelige materialer fra kollegier

Roskilde Kommune

5.2.4

18

Bedre affaldssortering i middelalderbyer

Forsyning Helsingør

5.2.7

19

Udvikling af læringsmiljø for affaldssortering i etagebyggeri

Roskilde Kommune

5.2.6

20

Turisters genanvendelse af affald i sommerhusområder

DIN Forsyning
(Varde Kommune)

6.2.4

21

Status for husstandsindsamling af plast i Danmark 2015 til 2017

Amager Ressourcecenter,
Dragør

7.1.4

22

Nudging - fra køkken til spand i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Forsyning

2.2.1

23

Affaldsundervisningskoncept for ungdomsuddannelserne

Sønderborg Forsyning

2.2.4

24

Fra køkken til genindvindingsindustri - afprøvning af forskellige systemkoncepter for
indendørs og udendørs beholdere til tørre genanvendelige materialer og andre affaldsfraktioner

Frederiksberg Kommune

5.2.3

25

Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstationer

Vestforbrænding

4.2.4

26

Bæredygtig behandling af organisk dagrenovation på Sjælland - Teknologianalyse

Roskilde Kommune

X

27

Nulskrald boligforening

Sønderborg Kommune

5.2.4

28

Fra holdning til handling - kildesortering i etageejendomme

Københavns Kommune

5.2.3

29

Nudging & affaldssortering - hvordan får vi borgerne til at agere hensigtsmæssigt

Morsø Kommune

X, (2)

30

Øget genanvendelse i henteordninger

Silkeborg Forsyning

3.2.1

31

Øget og bedre affaldssortering i etageejendomme i Gladsaxe Kommune (Værebro
Park) gennem indsigt i barrierer og kommunikation målrettet beboersammensætningen

Gladsaxe Kommune

5.2.6

32

Fra skrald til genbrug - læring fra landsby til landsby

Herning Kommune

3.2.4

33

Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af
husholdningsaffald

Københavns Kommune (BUF)

2.2.4

34

Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft – version 2

Albertslund Kommune

3.2.3

35

Børneaffaldsagenter - find guldet i skraldet. Fokus på affaldssortering i etageejendomme

Herlev Kommune

X, (2)

36

Sådan gør vi hos os - et brugerinvolveringsprojekt i Karlemoseparken

Køge Kommune

5.2.6

37

LAD HÆTTEN BLIVE PÅ

Odense Renovation

2.2.2
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38

Byg dit eget sorteringssystem

Københavns Kommune (TMF)

5.2.3

39

Miljøagenter som ambassadører

Mariagerfjord Kommune

2.2.4

40

Beboerdrevet affaldssortering i etageejendomme

FORS Forsyning (Holbæk)

5.2.1

41

Fra garage til genbrugsstation

Gentofte Kommune

4.2.1

42

Decentral indsamling af husholdningsaffald i sommerhusområder

Kalundborg Kommune Vej,
Ejendom og Affald

6.2.3

43

Afprøvning af ny kommunikationsform ”doorstepping” til at fremme en ny
bringeordning

Hillerød Affalds Håndtering

3.2.4

44

Din affaldsguide - udvikling, test og implementering af dynamisk og generisk værktøj til affaldskommunikation målrettet forskellige brugergrupper

Kerteminde Forsyning

2.2.3

45

Analyse af alternative integrerede systemer for forsortering, fjerntransport og centraliseret finsortering af genanvendelige, tørre materialer på Sjælland

AffaldPlus

X, (7)

46

Effektiv kommunikation i sommerhusområder

BOFA, Bornholms
Affaldsbehandling

6.2.5

47

Affald er GULD

Næstved Kommune

2.2.2

48

Kogebog til kommunal kvalitetssikring af ADS

KARA/NOVEREN

X

49

Flextømning af genbrugsspande og restaffaldsspande

Varde Affald A/S

7.1.2

50

Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg

BOFA - Bornholms
Regionskommune

7.1.6

51

Fra småt og stort til mindre - brugeradfærd og nye kommunikationsformer på
genbrugspladserne

Renosyd i/s

X, (4)

52

Bedre sortering af ”rent træ” på genbrugsstationer – udvikling af kommunikationsløsninger målrettet borgere med afsæt i relevante aftageres kvalitetskrav

Assens Affald & Genbrug A/S
(Assens Forsyning)

4.2.4

53

Forsøg med indsamling af blød plast i plastkomprimeringsbeholdere

Aalborg Renovation

7.1.4

54

Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald i en cirkulær økonomi

AffaldPlus

7.1.7

55

Bedre sortering af de brændbare fraktioner - gennem uddannelse af fremtidens
pladspersonale

Reno Djurs I/S

4.2.3

56

En model for den borgertilpassede genbrugsplads

Billund Kommune

X

57

Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald

Vestforbrænding

7.1.7

58

Se & sortér - en sorteringsguide uden ord

Hvidovre Kommune

2.2.3

59

Partnerskab for storskrald

Vestforbrænding

7.1.1

60

Håndbog i behandling af bio-pulp fra KOD på kommunale rådnetanke

SK Spildevand A/S,
SK Forsyning A/S

7.1.6
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61

SYFRE - Synergi i fynske ressourcestrategier

Faaborg-Midtfyn Kommune

7.1.9

62

Minigenbrugsstation i samarbejde med købmanden på Drejø

Svendborg Kommune

X

63

Ressourcer i rækkehuset – adfærdsdesign målrettet varige gode vaner

Allerød Kommune

X

64

Affaldsordning i sommerhusområder

Langeland Kommune

6.2.2

65

Affaldssortering som en positiv social norm – udvikling af tre forslag til kommunikative indsatser

Københavns Kommune
(TMF)

X

66

Brugervenlige affaldsordninger – lige muligheder for alle

Københavns Kommune
(TMF)

5.2.5

67

Det Grønne Spor - en genvej til bedre ressourceudnyttelse på genbrugspladser

Affaldsselskabet Vendsyssel
Vest (AW)

4.2.2

68

Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem

Københavns Kommune
(BUF)

2.2.4

69

Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til organisk affald for biopulpens indhold af fysiske urenheder

Kerteminde Forsyning

7.1.6

70

Økonomiske modeller for installation af indendørs sorteringsenheder

Randers Kommune

X

71

Forsøg på nyt testsorteringsanlæg for kildesorterede/kildeopdelte materialer

ARC, Amager Ressource
Center

7.1.4

72

Demonstration af genanvendelse af træ og plast fra husholdninger

Randers Kommune

7.1.7

73

Affaldsfotobank – til fotodeling mellem danske kommuner og forsyninger

Tårnby Kommune

2.2.3

74

Mere effektiv indsamling af plast og metal fra husholdninger

Randers Kommune

X

75

Affaldssortering: Viceværten har svaret!

Køge kommune

5.2.6

76

Øget og bedre plastgenanvendelse

AffaldPlus

7.1.4

77

Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og
behandlingsmuligheder

REFA

7.1.5

78

Forsøg med optisk posesortering

Halsnæs Forsyning A/S

7.1.3

79

Evaluering af effekten af tiltag rettet mod bedre sortering på genbrugspladser

Halsnæs Affald A/S

4.2.5

80

Sorteringsbillen – rullende udstilling & krea-værksted

KARA/NOVEREN

2.2.4

81

Genbrugspladser - genbrug af gode løsninger

Affaldsselskabet AVV I/S

X, (4)

82

Den cirkulære kommune

KL

X ( 1)

83

Det smarte affaldssystem

KL

7.1.2

84

Nudging for øget affaldssortering – en praktisk guide til kommunerne

KL

2.2.1
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85

OPS i ressource- og affaldshåndteringen

KL

7.1.1

86

Affaldsløsninger i sommerhusområder

KL

6.2.1

87

Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor

KL

X, (2)

88

Fælles piktogramsystem (danskaffaldsforening.dk):
a. Forberedelse af fælles farve- og piktogramsystem
b. Ensartet mærkning af affaldsbeholdere
c. Piktogrammer til genbrugspladser

KL

2.2.3

89

Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer

KL

7.1.7

90

Idekatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger

Miljøstyrelsen

7.1.8

91

Affaldsløsninger i og uden for boligen

Miljøstyrelsen

5.2.3 og
2.2.5

92

”Mind the trash” - undervisningsmateriale til skoleelever

Miljøstyrelsen

2.2.4

93

Kortlægning af forbehandlings- og biogaskapacitet af organisk affald

Miljøstyrelsen

7.1.6

94

Inspiration til indendørs sorteringssystemer

Miljøstyrelsen

5.2.3

95

Afsætning af bioforgasset organisk affald

Miljøstyrelsen

X

96

Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser

Miljøstyrelsen

X

97

Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Miljøstyrelsen

X

98

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af
papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljøstyrelsen

X

99

Fordele og ulemper ved at medtage glas som kildeopdelt fraktion til automatisk
sortering

Miljøstyrelsen

7.1.5
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