Kære beboer i Snebærhaven
Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra
spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede
containere, og svar på en række problemstillinger, der blev rejst.
Det overordnede billede er, at et stort flertal af jer beboere i Snebærhavens
grundejerforening synes det er en god måde at komme af med jeres affald på, og at
det har haft en meget positiv effekt på mængden af sorteret affald.
Vi vil gerne sige tusind tak for jeres hjælp og tid med spørgeskemaerne. Har du nogle
spørgsmål er du velkommen til at ringe til Signe Landon fra Agendacentret på
43622015, eller maile til landon@agendacenter.dk
Med venlig hilsen
Snebærhavens Grundejerforening, Albertslund kommune og Agendacentret

Snebærhaven nedgravede containerprojekt, sammenfatning af resultater
Resultater af det første spørgeskema
Før de nedgravede containere blev taget i brug, blev der uddelt et spørgeskema, der skulle bruges
til at give et billede af, hvordan I sorterede jeres affald, om hvor ofte I kørte på genbrugsstationen,
og jeres holdning projektet. Der blev indsamlet 21 besvarelser, hvilket svarer til 66 % af alle
husstandene.
Af de 21 besvarelser var de fleste glade for den eksisterende ordning med at få hentet glas og
papir, men 80 % var alligevel positive overfor at få nedgravede beholdere til glas og papir, 15 % var
lidt skeptiske, og 5 % var direkte imod.
Mht. til at få hentet pap, var der 55 %, der var tilfredse med ordningen, 15 % var mindre tilfredse,
og 30 % syntes ikke om ordningen, hvilket nok især hang sammen med, at mange glemte at gå ud
med pappet. Hele 65 % glemte det nemlig nogen gange. Der var også god tilslutning til at få en
nedgravet papcontainer. 80 % syntes, at det var en god ide, 5 % var i mod og 15 % var skeptiske,
eller havde ikke svaret på spørgsmålet.
Der var også stor tilslutning til at få containere til plast og metal. 85 % synes, at det var en god ide,
5 % var imod og 10 % var skeptiske, eller havde ikke svaret på spørgsmålet.

Sorteringsvanerne og hvor ofte, at der blev kørt på genbrugsstationen kommer i sammenligningen
med det andet spørgeskema, der blev uddelt i november måned, efter at ordningen med de
nedgravede containere havde kørt i omkring et halvt år.
Det andet spørgeskema
Af det andet spørgeskema er der blevet indsamlet 17 besvarelser, hvilket svarer til en
besvarelsesprocent på 53 %. I dette spørgeskema handlede det igen om sorteringsvaner, og om,
hvor ofte, der blev kørt på genbrugsstation, og ikke mindst om, hvad man syntes om den nye
affaldsordning.
Af de 17 besvarelser er der 94 %, der er glade for den nye affaldsordning med de nedgravede
containere, og 6 %, der er utilfredse med ordningen.
Ordningen har gjort, at I skal bevæge jer lidt længere, for at komme af med glas, papir og pap, og
man kunne frygte, at det ville være en irritationsfaktor, der i værste fald ville betyde, at der ville
blive sorteret mindre af disse fraktioner.
Det viser sig dog heldigvis ikke at være tilfældet. De fleste, 70 % synes ikke, at det er noget problem
at gå længere med glas og papir, 21 % synes, at det er lidt besværligt, og 9 % synes, at det er et
problem. Det har heldigvis ikke haft nogen negativ indvirkning på mængden af sorteret glas og
papir. De fleste siger, at de har sorteret det samme som de plejer. 35 % har sorteret mere papir
end før og 12 % har sorteret mere glas. Ingen siger, at de har sorteret mindre end tidligere.
For sorteringen af pap, er der heller ingen, der siger, at de har sorteret mindre pap, men 53 % siger,
at de har sorteret mere, og 47 %, at de har sorteret det samme som før.
For pap er skiftet fra at få hentet ved huset, til selv at skulle putte det i den nedgravet container
heller ikke noget problem for de fleste. 76 % synes ikke, at det er irriterende, at skulle gå længere
med pappet end før, 18 % synes, at det er lidt irriterende og 6 % svarer, at det er et problem. En
fordel ved papcontaineren er, at man ikke skal vente en måned med at komme af med sit
papaffald. Det er der 76 %, der sætter pris på.
Metal og plastik, der er de to nye fraktioner, som man kan komme af med i boligområdet, var der i
modsætning til glas og metal positive forventninger til i forhold til øget sortering. Og de må siges at
være blevet indfriet. Der er 53 %, der svarer, at de har sorteret mere metal end tidligere, 47 %, der
har sorteret det samme, som tidligere, og ingen, der har sorteret mindre. 65 % har svaret, at de har
sorteret mere plastik, og 35 % har svaret, at de har sorteret det samme som tidligere.
Tallene fra spørgeskemaet med sorteringsvaner viser samme billede, som ovenstående. Her er det
bare præciseret ud i forskellige typer affald.

Svarene på spørgsmålene om sorteringsvaner fremgår af nedenstående tabeller.

Forår 2015 (svar i %)
Vinflasker
Emballageglas
Aviser og reklamer
Skrivepapir
Småt papir
Dåser fra udlandet
Konservesdåser
Foliebakker
Emballageplast, poser
Plastdunke
Mindre plastfolie
Kødbakker
Toiletruller
Mindre emballagekarton
Mindre papkasser
Større papkasser

Altid/for
det
Engang
meste
imellem
100
100
100
48
29
48
48
10
14
52
10
29
43
57
95
100

Efterår 2015 (Svar i %)
Vinflasker
Emballageglas
Aviser og reklamer
Skrivepapir
Småt papir
Dåser fra udlandet
Konservesdåser
Foliebakker
Emballageplast, poser
Plastdunke
Mindre plastfolie
Kødbakker
Toiletruller
Mindre emballagekarton
Mindre papkasser
Større papkasser

Altid/for
det
Engang
meste
imellem
100
100
100
67
60
53
82
67
87
93
67
87
67
93
93
87

Sortering før og efter

Ved
ikke/ønsker
ikke at
svare
Har ikke fraktionen

Aldrig

23
23
5
19
29
5
10
10
5
14
19
5

23
48
5
33
57
76
38
76
62
43
23

10

33

5
5
5
5

Ved
ikke/ønsker
ikke at
svare
Har ikke fraktionen

Aldrig

27
27

5

7
13
47

6
20
7
20
27
7
7
7

6

6

13
13
13
13
7

7

Tabellerne viser, at allerede inden containerne blev sat op, var I gode til at affaldssortere. Især glas
og papir, som jo også var de fraktioner I før kunne komme af med ved huset. Her blev der både før
og efter sorteret alt/det meste af glas og aviser og reklamer. Der er dog sket en stor stigning i
sorteringen af alt det andet papir. For småt papir er andelen, der altid/for det meste sorterer
steget fra 29 % til 60 %.
For metal er sorteringen steget markant. For konservesdåser er andelen, der altid/for det meste
sorterer steget med 34 %, og for foliebakker er det en stigning på 57 %. For Tysklandsdåser er det
nu 100 % af dem, der har denne type emballage, der altid/ for det meste sorterer.
Før plastcontaineren kom op var det de færreste, der sorterede plastik. I gennemsnit for de 5 typer
plastik, der blev spurgt ind til i spørgeskemaet, var der 62 %, der aldrig sorterede det fra. Efter at
containeren kom op, er det i gennemsnit kun 10 %, der aldrig sorterer det fra.
Kigger man på tallene for dem, der altid/for det meste sorterer, er der for plast tale om meget
store stigninger. For emballageplast og poser er andelen af familier, der altid/for det meste
sorterer steget med 73 %, for plastdunke er den steget med 41 %, for mindre plastfolie 57 %, og for
kødbakker 58 %.
For pap er der flere, der er begyndt at sortere det mindre emballagekarton fra. Her er andelen af
familier, der altid/for det meste sorterer steget med 36 %, og for toiletruller er det steget med 24
%. Til gengæld er andelen af dem, der altid/for det meste sorterer små papkasser til sortering
faldet med 2 % og for større papkasser er der et fald på 8 %.
Kigger man på de nedgravede containeres betydning for sorteringen af affald generelt, har de altså
haft en meget positiv indflydelse.

Færre ture til genbrugsstationen
Udover at blive spurgt om, hvad I sorterer er I også blevet spurgt om en række andre ting. I blev
bl.a. spurgt, hvor ofte I kører på genbrugsstationen med pap, metal og plastik. I foråret kørte hver
husstand på genbrugsstationen med pap med en hyppighed svarende til 11,4 gange om året. I
efteråret var dette tal faldet til 5,4 gange om året. For metal var tallet i foråret 5,3 gange om året,
og for plastik var det 6,9 gange om året. I efteråret var både metal og plastik reduceret til 4,7 gange
om året.
Hvis man regner med, at man tager alt det affald man har med, når man kører på
genbrugsstationen, så nøjes vi med at se på den fraktion, der oftest bliver kørt med, hvilket er pap.
Det betyder, at efter at containerne er kommet op, bliver der kørt 6 færre ture til genbrugspladsen
pr. husstand om året. Da der er 3,5 km fra Snebærhaven og derhen, giver det en gennemsnitlig

besparelse på 42 km pr. husstand om året. Da der er 32 husstande i Grundejerforeningen
Snebærhaven, bliver det til en besparelse på 1.344 kørte km om året.
På spørgeskemaet var der givet plads til at man kunne komme med kommentarer. Her er
pointerne fra kommentarerne og svar på disse.
-

Plastcontaineren er underdimensioneret, ønsker en ombytning af plast og pap.
Det er ikke muligt at bytte om på plast og pap, da pap kræver et stort indkast.

-

Hvem har ansvaret for at rydde sne og salte omkring containerne?
Det er grundejerforeningens bestyrelse, der har ansvaret for rydningen af sne, men de vil
sikkert være glade for at få lidt hjælp en gang imellem.

-

Ville ønske, at man også kunne få hentet byggeaffald og sanitet.
Det er desværre ikke muligt at få afhentet byggeaffald og sanitet i Albertslund kommune.

-

Æggebakker er ikke lavet af pap.
De fleste æggebakker er lavet af pap, og så længe der ikke er et æg, der er knækket og har
gjort bakken beskidt, skal de ifølge Vestforbrænding sorteres til pap.

-

Det er irriterende at skulle gå så langt med affaldet.

-

Er meget tilfreds med ordningen.
Der er nogle få, der ikke er tilfredse med beslutningen om en fælles affaldsø. Valget af
denne affaldsløsning er dog en demokratisk beslutning, der er blevet taget, hvor flertallet
har besluttet sig for denne løsning, som langt hovedparten heldigvis også er glade for.

-

Det er utroligt, hvor meget plast vi samler. Bruger det gamle affaldsstativ til mellemstation,
og reducerer dermed antallet af ture til containeren.

