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BILAG 2 
Resultater fra Rudersdal Kommunes borger- 
evaluering 
Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene 
område har hver husstand fået udleveret én firekammerbeholder, og i det andet har de fået udleveret to 
tokammerbeholdere. Begge områder består af parcelhuse (enfamilieboliger). Resultaterne præsenteres 
samlet for de to forsøg, da der ikke er nogen nævneværdig forskel på resultaterne de to forsøg imellem. 
Spørgeskemaet er blevet udsendt til alle borgere i forsøgsområderne over 18 år, fordelt på i alt 274 
husstande. 230 personer har besvaret spørgeskemaet, hvilket er en god svarprocent for denne type 
undersøgelse. 

Hensynet til miljøet motiverer
Hensynet til miljøet er et vigtigt element i motivationen til at sortere blandt respondenterne. 90 procent 
angiver, at miljøet i høj grad eller meget høj grad er med til at motivere dem til at sortere affaldet (figur 19). 
Miljøhensynet har altså en betydning for en stor del af respondenterne.

Mere affald bliver sorteret
79 procent af respondenterne angiver, at de sorterer mere eller meget mere affald nu, end før forsøget 
startede (se figur 14). 20 procent mener, at de sorterer det samme som tidligere, hvilket muligvis kan forklares 
ved, at det er ikke nyt for borgerne i forsøgsområderne at sortere deres affald. Det kan ses i figur 13, hvor kun 
13 procent af respondenterne angiver, at de ikke sorterede inden forsøget startede. Hele 83 procent sorterede 
glas, mens 72 procent sorterede papir, og 67 procent sorterede pap. Halvdelen sorterede metal inden 
forsøgets start, mens kun 18 procent sorterede plast. 

Affaldssortering er ikke svært
Borgerne angiver, at det er let sortere de fire affaldstyper i forsøget: Glas, metal, papir og plast. Glas og papir 
finder respondenterne generelt lettest, hvor henholdsvis 95 procent og 85 procent angiver, at det er let eller 
meget let at sortere. 76 procent mener, at metal er let eller meget let at sortere, mens plast ligger nederst på 
listen med 67 procent af respondenterne, som mener, det er let eller meget let at sortere (se figur 10).

Informationsmateriale hjælper borgerne til at sortere korrekt
74 procent af respondenterne angiver, at det udleverede informationsmateriale, som indeholder en 
sorteringsguide, hjælper dem i høj eller i høj meget grad, når de sorterer deres affald (se figur 8). Borgerne 
finder dermed informationsmaterialet brugbart og anvendeligt. Det samme gør sig gældende for 
klistermærkerne på affaldsbeholderne, hvor 88 procent af respondenterne svarer, at klistermærkerne i høj 
grad eller meget høj grad hjælper dem med at sortere korrekt (se figur 9).

Positivt syn på sortering
Borgernes syn på affaldssortering er blevet mere positivt i løbet af forsøget, idet 56 procent angiver, at det er 
blevet mere eller meget mere positivt. Kun 7 procent angiver, at det er blevet mere eller meget mere negativt 
(se figur 15). Den øgede mulighed for sortering, som forsøget faciliterer, bevirker en øget velvilje overfor 
sortering, hvilket det øgede positive syn på affaldssortering antyder.

Tilfredshed med nye affaldsbeholdere
Generelt er borgerne i de to forsøgsområder tilfredse med de to typer affaldsbeholdere, de afprøver, idet 72 
procent angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med affaldsbeholderne. Kun 13 procent er 
utilfredse eller meget utilfredse (se figur 16).  



2

Få gener
37 procent angiver, at de aldrig oplever gener i forbindelse med den affaldsbeholder, de afprøver, mens 33 
procent svarer, at de sjældent oplever gener (se figur 17). Gener kan eksempelvis være lugt, støj eller 
skadedyr.

Hjælp til at sortere mere
Yderlige ønsker fra respondenterne:
 Mulighed for at pap er en del henteordning – enten i form af en beholder ved husstanden eller en centralt 

placeret container.
 Mulighed for at andre affaldstyper gøres til henteordning fx elpærer, batterier, småt elektronik, organisk 

affald.
 Placering af nye beholdere – ønske om samme placering som stativ til dagrenovation står i dag.
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Borgerevalueringsrapport for Rudersdal Kommune 
1. Hvilket forsøgsområde bor du i?

2. Angiv din alder

3. Angiv dit køn

4. Hvor mange personer bor i din husstand, dig selv inklusiv?

5. Hvor mange hjemmeboende børn under 18 år bor på adressen?
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6. Har du kigget i den gule informationsfolder, du modtog i starten af 
forsøgsperioden? 

7. Er du tilfreds med informationen i den gule folder?

8. Hjælper sorteringsguiden (på bagsiden af den gule folder) dig, når du 
sorterer dit affald?

9. Hjælper klistermærkerne på affaldsbeholderen dig med at sortere korrekt?
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10. Hvordan oplever du, det er at sortere?

11. Hvis du har brug for viden om, hvordan du skal sortere dit affald, hvor 
søger du så information? (Markér maks. 3)

12. Hvordan foretrækker du fremadrettet at få information om affaldssortering? 
(Markér maks. 3)
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13. Hvilke typer affald sorterede din husstand inden forsøgets start? Mulighed 
for at markere flere.

14. Sorterer din husstand mere affald nu, end før forsøget startede?

15. Er dit syn på affaldssortering blevet mere positivt i løbet af forsøget?

16. Hvor tilfreds er du med den affaldsbeholder, du afprøver?
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17. Oplever du gener i forbindelse med den affaldsbeholder, du afprøver?

18. Er rummet i affaldsbeholderen til … passende i fht. din husstands mængde 
af denne type affald?

19. Er hensynet til miljøet med til at motivere dig til at sortere dit affald?

20. Hvad vil gøre sortering af affald i din husstand nemmere? 

Opsamling af de indkomne kommentarer:
 Mulighed for at pap er en del henteordning – enten i form af en beholder ved husstanden eller 

en centralt placeret container.
 Mulighed for at andre affaldstyper gøres til henteordning fx elpærer, batterier, småt 

elektronik, organisk affald.
 Placering af nye beholdere – ønske om samme placering som stativ til dagrenovation står i 

dag.
 Hjælp til indendørssorteringssystem – primært i form af vejledning og inspiration til systemer.
 Usikkerhed om renhed af emballageaffald. Herunder angiver nogle, at de finder det er spild af 

ressourcer at rengøre.
 Husstandsordning overflødig i enfamilieboliger, da kører på genbrugsplads i forvejen.
 Automatiseret sorteringssystem, så borgerne ikke skal sortere.


