Affaldsordning i sommerhusområder
- forsøg med affaldsøer i Grundejerforeningerne
Spodsbjerg-Longelse og Ristinge Fælled 2016

Projektet
En enkelt affaldsø alene til dagrenovation blev opsat i Ristinge
Fælled mens Spodsbjerg-Longelse fik 3 affaldsøer med mulighed
for sortering i:

 Dagrenovation
 Glas
 Plastik
 Metal
 Pap/papir
Projektet skal belyse om en sorteringsordning med affaldsøer i
sommerhusområder giver:
 mere genanvendelse og mindre dagrenovation
 god brugertilfredshed
 driftsbesparelse
RESULTATER FRA SORTERINGSFORSØG
Affaldsmængder før og efter
forsøg
Mængden af dagrenovation faldt
markant ved indførsel af affaldsøer i
Spodsbjerg-Longelse
Grundejerforening.

Kg

Spodsbjerg-Longelse

%

Andel af fraktioner før og efter
forsøg
Mængden af de genanvendelige
fraktioner i den indsamlede
dagrenovation faldt i løbet af
forsøget.

Genanvendelsespotentiale for Spodsbjerg-Longelse
Samlet andel af genanvendelige fraktioner fundet i dagrenovationen
faldt fra 33 % til 14 % efter indførsel af affaldsøer med
sorteringsmulighed.
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Genanvendelsespotentiale for Ristinge Fælled
Samlet andel af genanvendelige fraktioner fundet i dagrenovationen
faldt fra 45,5 % til 18 %.
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Procentvis fordeling af dagrenovation og udsorterede
fraktioner fra a) Spodsbjerg-Longelse sammenlignet med b)
fordelingen for private husstande i 2015.
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Minutter

Driftsbesparelse i minutter pr. tømning før og efter opsætning
af affaldsøer. Jo større område des større besparelse

Sorteringsadfærd og brugertilfredshed
Før og efter indførsel af affaldsøer blev sommerhusejerne spurgt om
deres sorteringsadfærd og tilfredshed med ordningen. Svarene havde
følgende fordeling:

Før

Efter

Sorterer slet ikke

26 %

0%

Sorterer lidt

13 %

19 %

Sorterer meget

5%

75 %

Brugertilfredshed

74 %

92 %

Konklusion
Projektet viser, at centrale affaldsøer i sommerhusområder af
både privat og kommerciel karakter øger genanvendelsen, giver
renere og færre mængder dagrenovation, øger
brugertilfredsheden og giver en bedre og mere
omkostningseffektiv drift.
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