
Målgruppe: embedsmænd i kommuner, miljøcentre o. lign.  

Inspiration til indendørs sorteringssystemer udviklet 

sammen med borgerne - projektbeskrivelse 

Formålet med projektet er, at give borgerne inspiration til at indrette et indendørs sorteringssystem, der 

gør det nemt at sortere affaldet i de fraktioner, ressourcestrategien anbefaler (madaffald, plast, metal, pap 

og karton, papir, glas og restaffald).  

Projektet går ud på at udvikle nogle gode løsninger til indendørs sortering sammen med 3 til 5 familier i 

samme boligområde. Systemerne skal gøre det nemt at sortere i alle 7 fraktioner og samtidig passe til de 

respektive familiers fysiske forhold, smag og vaner samt naturligvis til det system der er i boligområdet for 

indsamling af de forskellige fraktioner. Efter en prøveperiode kan systemerne og erfaringerne formidles til 

hele boligområdet. Der kan udarbejdes en folder med fotos og nogle tommelfingerregler for, hvordan man 

griber indretningen an, så det bliver praktisk og nemt for den enkelte at sortere affaldet. Folderen uddeles 

til alle i boligområdet. Løsningerne kan ligeledes præsenteres ved åbent hus arrangementer og udstillinger i 

fælleshuse eller ved møder.   

Projektbeskrivelsen er baseret på erfaringer fra afprøvning af konceptet i Albertslund i efteråret 2014 som 

et projekt under Miljøstyrelsen som opfølgning på ressourcestrategien: ”Inspiration og brugerdrevet 

udvikling af systemer til indendørs sortering”.  Konkret er det afprøvet i 3 lejeboligområder, to tæt/lav og et 

etagebyggeri. I det ene boligområde blev kun enlige med særlige små køkkener og trinetter besøgt, for at 

finde en løsning til netop disse.  

Processen 

Find familierne 

Kontakt bestyrelsen og kontaktpersoner i boligområdet.  Involver eventuelle miljøgrupper / 

genbrugsgrupper.  

Lav evt. ”hvervnings- og informationsplakater” til ophæng i boligområdet.  

 

Proces hos familierne 

Hav en inspirationsfolder med, så der er fotomateriale af forskellige elementer, der kan indgå i den 

samlede løsning.  

Hav et par stativer og kurve med, så noget kan afprøves allerede ved 1. besøg.  

Vær opmærksom på at det skal være muligt og relativt nemt at anskaffe elementerne i systemet.  

Gennemgå deres eksisterende system og vaner.  

Gennemgå de fraktioner, der skal være plads til, en efter en. Tal om hvor i huset de opstår. Kig på nogle af 

deres dagligvarer, find eksempler på de forskellige emballager.  

Find ud af hvordan og hvor tit de forskellige fraktioner afleveres. Er det på vej til job, sker det så snart 

fraktionen opstår, eller andet. 

Snak om forskellige muligheder, om smag og vaner.   

Efter første besøg vil der være en fælles holdning til, hvordan systemet nogenlunde kan se ud.  



Elementerne indkøbes, monteres og afprøves ved andet besøg. Det kan være smart at have flere typer med 

af de forskellige beholdere. Nogle kan selv sætte stativer o. lign. op, andre skal have hjælp. 

Systemet afprøves og der høres til erfaringer efter kort tid for at høre til umiddelbare reaktioner og for evt. 

at justere systemet. Herefter afprøves systemet i f.eks. 1 måned og erfaringer indhentes igen. Der kan være 

en løbende dialog.  

Vær opmærksom på 

De fleste har ikke selv tænkt over, hvordan systemet skal indrettes. Og de skal præsenteres for flere 

muligheder. De vil formentlig blive påvirket af, hvordan andre indretter sig.   

Snak grundigt om sortering. De fleste har ikke tilstrækkelig viden om hvordan især plast skal sorteres.  

Sørg for at eksempler på beholdere og løsninger kan fås lokalt eller nemt på nettet.  

Der skal ofte findes på en løsning til opbevaring af det, der plejer at være under køkkenvasken, så som 

rengøringsmidler og kartofler.  

Timeforbrug og økonomi 

Beregn 10 timer hos hver familie inkl. udvikling af systemet samt indkøb, montering, justering og 

erfaringsindhentning.  

Hertil tid til hvervning af familierne samt den efterfølgende formidlingsproces. 

De færdige systemer i erfaringsprojektet kostede mellem kr. 200 og kr. 800 inkl. moms, de fleste mellem kr. 

300 og kr. 500. Beregn tillige at indkøbe ekstra stativer og kurve til afprøvning hos familierne. De 

overskydende kan bruges til en efterfølgende udstilling.  

Eksempler på steder med stativer og beholdere 

IKEA (www.ikea.dk) har masser af kurve, stativer og beholdere. De er billige og praktiske. Der er også 

mange løsninger for bedre opbevaring af de ting, der plejer at være under køkkenvasken. Der er også 

enkelte ophængsystemer (kroge o.a.).   

Silvan og Bauhaus og andre byggemarkeder har enkelte beholdere, kroge, metaltape, o. lign.  

Zenzo (www.zenzo.com) har ventilerede beholdere til madaffald. De har også et solidt udtrækssystem til 2 

beholdere.  

Kombiner (www.kombiner.dk) har kurve i forskellige farver, størrelser og former. De er lavet af 

genbrugsplast, er nemme at gøre rent, relativt billige og flotte.  

HulterTbulter (www.hulterTbulter.dk) har rummelige sammenfoldelige net, der kan bruges til at aflevere 

fraktioner ”på vej”.  De er lavet af nylon, så de nemt kan skylles og de er rummelige, så de kan indeholde 

flere fraktioner.  

DBA (www.dba.dk). I erfaringsprojektet blev indkøbt en trådreol til at hænge bag køkkendøren til 

opbevaring af bl.a. rengøringsmidler.  

http://www.ikea.dk/
http://www.zenzo.com/
http://www.kombiner.dk/
http://www.hultertbulter.dk/
http://www.dba.dk/

