Familier får plads til at sortere deres affald
”Holda op, hvor er der meget, der skal til genbrug. Før gik jeg ned med skraldespanden hver morgen, nu
kan jeg vente i næsten en uge med at tømme den. Jeg troede virkelig ikke, vi ville have så meget plastik og
karton i vores familie. Fortæller Gülizar Taş, som er en af de 10 familier der i efteråret har deltaget i et
projekt under Miljøstyrelsen.
I tre boligområder, Hedemarken, Galgebakken og Hyldespjældet, har i alt 10 familier været med til at
udvikle systemer til indendørs sortering af deres affald. Systemerne skal gøre det nemmere i hverdagen, at
sortere affaldet i de 7 fraktioner alle skal til at sortere i, for at nå målet om 50 % genbrug af
husholdningsaffaldet. De 7 fraktioner er: Plast, metal, pap og karton, glas, papir, madaffald og restaffald.
Udsigten til de øgede krav på affaldsområdet har gjort flere borgere bekymrede for, hvordan de skal få
plads til at sortere i alle genbrugsfraktioner. Derfor har projektet haft til formål, at udvikle systemer og give
inspiration til, hvordan man nemt kan indrette sig indendørs til sortering i de 7 fraktioner.
Helene Eskildsen fra Agendacenteret, der har stået for projektet hos de 10 familier, fortæller: ”Det meste
affald opstår i køkkenet i forbindelse med madlavningen. Derfor skal du helst kunne komme af med det,
mens du laver mad og helst inden for et skridts afstand fra håndvasken. Noget af det skal nemlig skylles
inden det lægges til genbrug, og det skal helst ned under køkkenvasken, så det ikke drypper henad gulvet.
En af udfordringerne er også at finde løsninger til opbevaring af de ting, man plejer at have under
køkkenvasken, typisk rengøringsmidler, men nogen har også kartofler og løg under køkkenvasken, hvor der
er mørkt. Og nu er vanens magt stærk, men det er faktisk praktisk at flytte de fleste rengøringsmidler og
grøntsager, for affald opstår mange gange om dagen, og det skal være nemt at sortere og komme af med.
Rengøringsmidler derimod bruger man typisk kun et par gange om ugen, nogle endda sjældnere”.
I Galgebakken, hvor man allerede sorterer i alle 7 fraktioner, har især beboere med små køkkener og
trinetter haft vanskeligt ved at finde plads til en fornuftig sortering. Derfor er der blevet udviklet 3
forskellige systemer specielt til dem med lidt plads. Systemerne har det til fælles, at der under
køkkenvasken er blevet plads til at sortere i madaffald, plast, restaffald, glas og metal. Papir, pap og karton
har de andre steder i køkkenet eller entreen. To af beboerne fik også et rummeligt net, hvor der er plads til
alle fraktionerne på en gang. Nettet letter afleveringen af tingene i containerne i affaldsøen, da man er fri
for at skulle stille dem fra sig, for at åbne låget. ”Beboerne er blevet meget glade for deres systemer”,
fortæller Helene Eskildsen, ”de har ikke bare gjort det muligt for dem at sortere affaldet ordentligt,
systemerne betyder også at det ser mere ordentligt ud, hvilket kan være en udfordring, når pladsen ikke er
så stor”.
De fleste af familierne, Agendacenteret har samarbejdet med i projektet, er blevet overraskede over, hvor
meget der kan sorteres til genbrug. Især mængden af plast er kommet bag på de fleste. ”Familierne er
positivt overraskede over hvor lidt deres restaffald fylder, efter de er begyndt at sortere så meget. Alle
familierne sorterede allerede en del, og flere troede ikke at projektet ville have den store effekt. Men det
har det haft”, siger Helene Eskildsen og fortsætter: ”Projektet har vist, at hvis det er nemt at sortere
affaldet i hverdagen, så kan vi sagtens nå målet om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal til genbrug.

Box
Agendacenteret har lavet en specifik folder til hvert af de tre boligområder, Hedemarken, Galgebakken og
Hyldespjældet, samt en generel folder, der kan inspirere andre, der har lyst til at indrette et indendørs
system til sortering af affaldet. Alle foldere kan findes på www.agendacenter.dk. Her kan man også se en
sorteringsvejledning over de 7 fraktioner.

Box
Projektet ”Inspiration og brugerdrevet udvikling af systemer til indendørs sortering” er finansieret af
Miljøstyrelsen, som en del af regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”. Læs mere om
ressourcestrategien og opfølgningen på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

Eva Nielsen fra Hedemarken er glad for sit nye affaldssystem. Der er plads til plast og restaffald i
dobbeltstativet på den ene køkkenlåge. Madaffaldet opsamles i en biopose i en ventilleret beholder på den
anden køkkenlåge. I bunden af køkkenskabet er der to kurve af plastik hvor der kan være glas og metal. Pap
og karton og papir har Eva i entreen i to kurve. Rengøringsmidlerne, hun plejede at have under
køkkenvasken er kommet ud i kosteskabet. Der er dog stadig plads under køkkenvasken til opvaskebaljen og
de rengøringsmidler hun bruger ofte.

