Affaldsforsøget
”Bedre sortering i større samlede bebyggelser”
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Bilag 1

Oversigt over forsøgsområder
Forsøgsområdernes placering i byer og kommuner
Forsøgsområde (husstande)

By

Kommune

Korsør

Slagelse

Vandtårnsparken (360)

Næstved

Næstved

Sct. Jørgens Park (886)

Næstved

Næstved

Nyråd

Vordingborg

Skovparken (198)

Kirsebærplantagen (122)

Samlet oversigt over antal lejemål og beboere i forsøgsområderne
Pr. 01.01.15

Lejemål

Beboere

Skovparken

198

324

Vandtårnsprk.

360

522

Sct. Jørgens

886

1.281

Kirsebærplt.

122

169

1.566

2.296

I alt

Nøgletal for forsøgsområderne
Område

Korsør,
Skovparken

Ejerforhold

Alment

Næstved,
Vandtårnsparken
Alment

Type

Række

Etage (3-plan)

Næstved, Sct.
Jørgens Park
Privatejet

Vordingborg,
Kirsebærplantagen
Alment

Etage

Etage (2-plan)

Antal lejemål

198

360

886

122

Antal beboere

324

522

1.281

169

% < 18 år

17,6

10,2

11,3

17,8

% > 65 år

29,0

6,9

28,3

17,2

1,6

1,5

1,4

1,4

Flytninger/år, %

18

18

10

28

Reklamer nej
tak, antal (også
aviser i parentes)

62

130

321

42

(14)

(74)

(115)

(16)

31

36

36

34

Husstands-st.

Reklamer nej
tak, %
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Indsamlingssystemer før forsøg for alle fraktioner
Område
Ejerforhold

Korsør,
Skovparken
Alment

Næstved,
Vandtårnsparken
Alment

Næstved, Sct.
Jørgens Park
Privatejet

Vordingborg,
Kirsebærplantagen
Alment

Dagrenovation

7 x 3 m3
nedgravede
MOLOK, ugetømning.

1x3 + 6x5m3
nedgravede
MOLOK, ugetømning
(placeret 5
steder)

9x3 + 9x5m3
nedgravede
DOMINO, ugetømning
(placeret 12
steder)

18 x 660 l.
containere med
ugetømning
(opstillet 4 steder)

Papir

2 x 3 m3
nedgravede
MOLOK, efter
behov

5x5m3
nedgravede
MOLOK, efter
behov

12x2,5m3
nedgravede
DOMINO, efter
behov

4 x 660 l.
containere, 14dg.-tømning

Pap

Bringeordning
til affalds-gård,
efter behov
(egen
entreprenør)

Samles ind m
storskrald (se
nedenfor)
2x/uge

Storskraldsplads

Afleveres i
container til
brændbart.

Glas

2 x 3 m3
nedgravede
MOLOK, efter
behov

5x5m3
nedgravede
MOLOK, efter
behov

12x2,5m3
nedgravede
DOMINO, efter
behov

Glaskube på
storskraldspladsen

Metal

Bringeordning
til affalds-gård,
efter behov
(egen
entreprenør)

5x5m3
nedgravede
MOLOK, efter
behov (s.m.
plast)

12x2,5m3
nedgravede
DOMINO, efter
behov

Storskraldsplads

Plast

’Plast’ kan
afleveres i
affaldsgård

Sammen m
metal

12x2,5m3
nedgravede
DOMINO, efter
behov

Afleveres i
container til
brændbart

Organisk

7 x 0,75 m3
nedgravede
MOLOK, ugetømning.

(4x3+1x5m3
nedgravede
MOLOK,
forberedt, p.t.
aflukkede)

(12x3m3
nedgravede
DOMINO,
forberedt, p.t.
aflukkede)

Brændbart

1 x 20 m3
cont., efter
behov (egen
entreprenør)

Samles ind m
storskrald (se
nedenfor)
2x/uge

Storskraldsplads

2 x 10 m3 cont.,
tømning hver 4.
uge

Storskrald

Affaldsgård
(køres på GBP)

Indsamles ud
for opgangene
2x/uge og
centralsorteres

Storskraldsplads

Storskraldsplads
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Sortering før og efter i de fire forsøgsområder
Område

Før

Efter

Beboerne kildesorterede i 8
fraktioner og kunne herudover
aflevere storskrald i affaldsgård.

Eneste ændring var øget
kommunikation (herunder indsættelse
af Genbrugsguider som uddelte
kommunens poser m. fortryk til
bioaffald) og opkvalificering af
ejendomsfunktionærer og
beboerrepræsentanter.

Skovparken,
Slagelse

Dagrenovation og organisk
kunne afleveres 7 steder.

(Rækkehuse, 198
lejemål)

Papir og glas kunne afleveres 2
steder.
Pap, metal, plast og brændbart
kunne afleveres 1 sted
(affaldsgården).

Vandtårnsparken,
Næstved

(Etageboliger, 360
lejemål)

Sct. Jørgens Park,
Næstved

(Etageboliger, 886
lejemål)

Plastfraktionen i affaldsgården
opdeltes under projektet, så den
svarer til GBP-sortering (plastdunke,
farvet folie, klar folie og hård plast).

Beboerne kildesorterede i 3
fraktioner, kildeopdelte
plast/metal og kunne derudover
få afhentet yderligere 2
fraktioner (pap og brændbart)
sammen m storskrald.

Der udvidedes med én fraktion
(organisk), som kunne afleveres 5
steder (samme som dagrenovation).

Dagrenovation, papir, glas,
metal og plast kunne afleveres 5
steder (idet metal og plast
indsamledes som blandet
fraktion).

Der gennemførtes øget
kommunikation (herunder indsætning
af Genbrugsguider) samt
opkvalificering af
ejendomsfunktionærer/
beboerrepræsentanter.

Pap, brændbart og storskrald
indsamledes v. opgangen 2x/uge
og centralsorteredes
efterfølgende hos entreprenør.

Der uddeltes spande til organisk affald
til alle lejligheder fra start.

Beboerne kildesorterede i 7
fraktioner og kunne herudover
aflevere storskrald på
storskraldsplads.
Dagrenovation, papir, glas,
metal og plast kunne afleveres
12 steder.
Pap og brændbart kunne
afleveres 1 sted
(storskraldspladsen)

Derudover afprøvedes
sammenblanding af pap og papir.

Der udvidedes med én fraktion
(organisk), som kunne afleveres 12
steder (samme som dagrenovation).
Derudover afprøvedes
sammenblanding af pap og papir.
Der gennemførtes øget
kommunikation samt opkvalificering
af ejendomsfunktionærer/
beboerrepræsentanter.
Der uddeltes 1 ½ måned inde i
forløbet spande til organisk affald til
alle lejligheder.

Fortsættes…
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Område

Kirsebærplantagen,
Vordingborg

(Etageboliger, 122
lejemål)

Før

Efter

Beboerne kildesorterede i 7
fraktioner og kunne derudover
aflevere storskrald på
storskraldsplads.

Der udvidedes til indsamling af – ud
over dagrenovation -, pap/papir og
plast/metal/glas 4 steder.

Dagrenovation kunne afleveres 4
steder (i i alt 18 containere).
Papir kunne afleveres 4 steder.
Pap, metal, plast, glas og
brændbart kunne afleveres på
storskraldsplads.

Der indførtes ikke kildeindsamling af
organisk.
Der gennemførtes øget
kommunikation (herunder indsætning
af Genbrugsguider) samt
opkvalificering af
ejendomsfunktionærer/
beboerrepræsentanter.
Der uddeltes spande til tør fraktion til
alle lejligheder fra start.

Alderssammensætning i de fire forsøgsområder og DK generelt (%)
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