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Konklusion 
Generelt er virksomhedernes tilfredshed med AffaldPlus’ genbrugspladser høj, både 
når det gælder service og tilgængelighed, personalet på pladserne samt information 
om pladserne. Virksomhederne er næsten lige så tilfredse med pladserne, som 
borgerne var i en lignende undersøgelse fra 2015 – og særligt med: 

 Åbningstiderne og afstanden til pladserne 
 Skiltningen og rengøringen på pladserne 
 Personalet og deres evne til at vejlede 

Kun ganske få procent af virksomhederne udtrykker utilfredshed med disse forhold.  

Også når vi ser på AffaldPlus overordnet set, er virksomhederne i overvejende grad 
tilfredse med AffaldPlus og har tillid til, at vi behandler virksomhedens affald 
forsvarligt i forhold til klima, miljø og genanvendelsesmuligheder. Plusbrugerne er lidt 
mere tilfredse med AffaldPlus end ikke-Plusbrugerne. 
  
Langt de fleste af virksomhederne kommer meget ofte på vores genbrugspladser: 7 
ud af 10 har været der 5 gange eller flere inden for det seneste halve år. Særligt 
bygge-og anlægsbranchen er flittige gæster. Brugen af haveaffaldspladserne er 
derimod generelt noget lavere. Ca. en fjerdedel har benyttet dem 5 gange eller flere 
inden for det seneste halve år, mens resten kun kommer der sjældent eller slet ikke.  

Der er næsten lige mange virksomheder, som finder det billigt at bruge 
genbrugspladserne, som der er virksomheder, der finder det dyrt. De fleste svarer 
dog ’hverken/eller’. Til gengæld er de ret enige om, at virksomhederne bør have ret til 
at benytte pladserne, og at det ville være besværligt for virksomheden, hvis den ikke 
kunne benytte pladserne. Mange mener desuden, at sorteringen af affald bliver bedre, 
når de benytter pladserne.  

Der er stor tilfredshed med Plusbruger-ordningen generelt, og bygge- og 
anlægsvirksomhederne er de mest tilfredse Plusbrugere. Der er også stor tilfreds med 
AffaldPlus’ månedlige fakturering og oversigterne over virksomhedens besøg på 
genbrugs-og haveaffaldspladserne. Omkring en tredjedel efterspørger elektronisk 
adgang til faktureringsoversigter, men et lille flertal efterspørger ikke denne mulighed.  
Undersøgelsen viser dog også, at der er ret mange virksomheder, som ikke kender til 
Plusbrugerordningen, og ikke ved, hvad den indebærer. 

Undersøgelsen peger på følgende udviklingsområder for AffaldPlus: 

 Øge kendskabet til Plusbrugerordningen og antallet af Plusbrugere, da de er de 
mest tilfredse kunder. 

 Opmærksomhed på lejlighedsvise udfordringer omkring fyldte containere og 
aflæsningsforhold. 

 Synliggøre, hvad virksomhederne får for pengene og se på 
gennemskueligheden i faktureringssystemet.  
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Hovedresultaterne 
 
Svarprocent:   13 % (152 besvarelser i alt) 
 

Branche: Over halvdelen af de deltagende virksomheder er  
bygge- og anlægsvirksomheder. Lidt over 1/3 er 
offentlige virksomheder. 

Antal ansatte: 71 % af virksomhederne har 2 ansatte eller 
derover. 

Kommune: Der er flest virksomheder fra hhv. Slagelse og 
Næstved Kommuner i undersøgelsen. Der er 
færrest fra Ringsted. 

Affaldsmængde: Over halvdelen af virksomhederne oplyser, at de 
producerer mere end 2 tons affald pr. år.  

Restaffald: Ca. 6 ud af 10 virksomheder får regelmæssigt 
hentet restaffald. Næsten alle kommunale 
virksomheder gør. 

Salg af affald: Langt de fleste virksomheder tjener ikke penge på 
at sælge deres affald. Ca. 1/4 gør dog – heraf flest 
fra Vordingborg. 

Benyttelse af GBP1: 70 % har brugt genbrugspladserne 5 gange eller 
flere på et halvt år. Bygge- og anlægsbranchen er 
de flittigste brugere af genbrugspladserne. 

Benyttelse af HAP2: 24 % har brugt haveaffaldspladserne 5 gange eller 
flere på et halvt år. Over halvdelen bruger dem 
aldrig eller har ikke været der inden for det 
seneste halve år.  

Besøgstid: 38 % har ingen foretrukken dag at benytte 
genbrugspladserne på, og halvdelen har heller ikke 
noget foretrukket tidspunkt. Søndag er dog den 
mindst populære dag for virksomhederne. 

Service og tilgængelighed: Generelt er tilfredsheden med genbrugspladsernes  
service og tilgængelighed høj. For alle forhold er 
enigheden i udsagnene over 70 %, mens 
uenigheden er relativ lav. Samlet set  
er kategorien ’øvrige virksomheder’ de mest 

                                                           
1 GBP = genbrugspladser 
2 HAP = haveaffaldsplader 
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tilfredse, og der er flest tilfredse virksomheder i 
Ringsted. 

Åbningstider: 73 % udtrykker enighed i, at åbningstiderne er 
passende.  

Afstand: 86 % udtrykker enighed i, at afstanden fra  
virksomheden til genbrugspladsen er passende.  

Tilkørsels- og adgangsforhold: 71 % udtrykker enighed i, at tilkørsels-og  
   adgangsforholdene er gode.  

Plads i containerne: 74 % udtrykker enighed i, at der altid er plads i  
containerne.  

Skilte: 82 % udtrykker enighed i, at skiltningen på  
genbrugspladsen er god.  

Rengøring: 85 % udtrykker enighed i, at rengøringen på 
pladsen er god.  

Kø/ventetid:  81 % udtrykker enighed i, at der ikke er for lang  
   kø/ventetid ved containerne.  
 
Personalet:   Der er generelt en høj tilfredshed med  
   personalet på genbrugspladserne. Bygge- og  
   anlægsvirksomhederne er mest tilfredse med  
   personalet, og flest virksomheder fra Ringsted er  
   tilfredse. 

Let at få kontakt: 84 % udtrykker enighed i, at det er let at få 
kontakt til en medarbejder på pladsen.  
 

God vejledning:  87 % udtrykker enighed i, at personalet er gode til  
   at vejlede.  

Personalet er venlige:  86 % udtrykker enighed i, at personalet er venlige.  
 
Let at finde åbningstider: 83 % udtrykker enighed i, at det er let at finde  
   genbrugspladsernes åbningstider.  

Let at finde adressen:  87 % udtrykker enighed i, at det er let at finde  
   adressen til genbrugspladserne.  

Nemt at finde ud af sortering: 78 % udtrykker enighed i, at det er det er nemt at 
finde ud af, hvordan affaldet skal sorteres.  

Viden om sortering: 69 % spørger personalet på genbrugspladsen, hvis 
de vil have information om sortering af affald, men 
mange bruger også affaldplus.dk 



5 
 

Affaldstyper:  Farligt affald er den type affald, virksomhederne  
   oftest har med på genbrugspladsen. Herefter  
   kommer byggeaffald. 

Prisen for brug af pladserne: 16 % er helt uenige i, at det er billigt at bruge 
genbrugspladserne, men 33 % udtrykker enighed 
i, at det er billigt. 

Besværligt uden pladserne: 77 % ville finde det besværligt at komme af med 
affald, hvis virksomheden ikke kunne benytte 
pladserne. 

Bedre sortering:  68 % udtrykker enighed i, at de oplever en bedre  
   sortering på virksomheden, når de benytter  
   genbrugs- og haveaffaldspladserne til at komme af  
   med deres affald. 

Ret til at benytte pladserne: 85 % udtrykker enighed i, at virksomhederne bør  
   have ret til at benytte genbrugs- og  
   haveaffaldspladserne. 

Plusbrugeres fordele: 60 % ved ikke, at det kun er Plusbrugere, som kan 
aflevere privat affald i en firmabil. 

Plusbrugere: 36 % af virksomhederne i undersøgelsen er 
Plusbrugere. Desuden er der mange, som ikke ved, 
om de er det.  

Tilfreds med fakturering  83 % udtrykker tilfredshed med AffaldPlus’  
 månedlige fakturering og oversigter til        
                 Plusbrugerne. 

Ønske om elektronisk adgang: 43 % ønsker ikke elektronisk adgang til 
Plusbruger-systemet, mens 35 % godt kunne 
tænke sig det. Mange svarer i øvrigt ’ved ikke’. 

AffaldPlus og miljøet: 90 % har tillid til, at AffaldPlus behandler affaldet 
forsvarligt i forhold til klima, miljø og 
genanvendelsesmuligheder. Ingen er uenige i 
udsagnet. De kommunale virksomheder har størst 
tillid.  

Tilfredshed med AffaldPlus: 85 % udtrykker enighed i, at de alt i alt er tilfredse  
med AffaldPlus. De kommunale virksomheder er de 
mest tilfredse, og Plusbrugene er mere tilfredse 
end ikke-Plusbrugerne. 

Åbne kommentarer: Der er kommet 48 kommentarer til AffaldPlus. En 
del af disse udtrykker utilfredshed med 
aflæsningsforhold, fakturering og pris.  
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Om undersøgelsen 
AffaldPlus gennemførte undersøgelsen af erhvervslivets tilfredshed med og brug af 
genbrugspladserne i november 2016. Undersøgelsen blev gennemført med bistand fra 
analysefirmaet 4B Research og blev lavet som webinterview – dvs. et spørgeskema, 
som skulle besvares på internettet (se bilag 1 for udskrift af spørgeramme).  

Til at deltage i undersøgelsen inviterede vi alle virksomheder, der havde besøgt vores 
genbrugs- eller haveaffaldspladser i september 20163. Det var i alt 1.190 
virksomheder. 49 e-mails og postbreve kom retur uåbnet. Det giver os 1.141 
potentielle respondenter.  

I alt 152 virksomheder deltog i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 13 %. 
Dette vurderes som en flot svarprocent. 

Denne rapport er skrevet med baggrund i 4B’s grafiske fremstilling af undersøgelsens 
resultater og er suppleret med egne observationer og sammenligninger med lignende 
undersøgelser.  

Fx er resultaterne, hvor det er muligt, sammenlignet med AffaldPlus’ kendskabs- og 
tilfredsundersøgelse blandt borgerne i 2015 (senere refereret som ’borger-
undersøgelsen’). I borgerundersøgelsen er en del af resultaterne ikke opgjort i 
procent, men med en score opgjort ud fra den nedenstående syvtrinsskala, hvor 7 er 
det højst opnåelige.  

I undersøgelsen har vi spurgt om virksomhedernes tilfredshed med en række forhold 
på genbrugspladserne. Respondenterne er blevet bedt om at angive deres 
enighed/tilfredshed med en række udsagn ud fra denne 7-trinsskala: 

7 

Helt enig 
6 5 

4 

Hverken 
enig eller 

uenig 

3 2 
1 

Helt uenig 
Ved ikke 

 
Skalaen ’Meget tilfreds’ (7) til ’ Meget utilfreds’ (1) forekommer også. 

I analysen har vi lagt svarene for kategorierne 5, 6 og 7 sammen og tæller dem som 
’enige’/’tilfredse’ - vel vidende, at der er varierende grad af enighed/tilfredshed. Lige 
så regnes svarene i kategorierne 1, 2 og 3 sammen på den ’uenige’/’utilfredse’ side. 

 

                                                           
3 Det var alle erhvervsdrivende, som havde fået tilsendt faktura på baggrund af deres besøg på vores 
genbrugspladser eller haveaffaldspladser i september 2016, som fik invitation til at deltage i 
undersøgelsen. Lidt under halvdelen af disse virksomheder (512) havde vi e-mailadresser på, og de fik 
derfor invitation til at deltage pr. e-mail (se bilag 2 for følgebreve). Resten (678) modtog invitation til at 
deltage via post. Vi udsendte en reminder om deltagelse til de virksomheder, som havde fået invitationen 
pr. e-mail. Postmodtagerne fik ingen reminder. 
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Baggrundsspørgsmål 
Branche, antal ansatte og kommune 

Over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen er fra bygge- og anlægsbranchen. 
Næsten tre fjerdedele har to ansatte eller derover. Der er flest respondenter fra 
Slagelse og Næstved Kommuner, som jo også er de største kommuner i AffaldPlus. En 
lille andel oplyser, at de kommer fra en kommune, der ikke hører under AffaldPlus. 

 

 

 

 

52%37%

7%

I hvilken branche er virksomheden?

Bygge- og anlæg Øvrige virksomheder Kommunale virksomheder

71%

28%

1%

Hvor mange ansatte har virksomheden?

2 ansatte eller derover 0-1 ansatte Ved ikke
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Affald i virksomheden 
Over halvdelen oplyser, at virksomheden producerer mere end 2 ton affald om året. 
Bygge- og anlægsbranchen er dem med mest affald. Her har 59 % over 2 tons affald. 
Men også kommunale virksomheder producerer tilsyneladende meget affald - her 
oplyser 49 %, at de har mere end 2 ton affald årligt. 

Der er ingen markant sammenhæng mellem antallet af ansatte og affaldsproduktionen 
i virksomheden – i hvert fald svarer 53 % både blandt de virksomheder med 0-1 
ansatte og dem med 2 ansatte eller derover, at de har over 2 ton affald årligt.  

Til gengæld er der lidt flere blandt de 0-1 ansatte (28 %), der svarer, at de har under 
1 ton affald årligt. Her er det 18 % blandt dem med 2 ansatte eller derover. 

Der er markant flere virksomheder fra Slagelse med en affaldsproduktion på over 2 
ton affald årligt (68 % og dermed 16 % over gennemsnittet). Ringsted har flest 
virksomheder, der har under 1 ton affald årligt (33 % og dermed 13 % over 
gennemsnittet). Vordingborg har flest virksomheder i mellemkategorien med 1-2 ton 
affald årligt (38 % og dermed 25 % over gennemsnittet). 

 

 

 

 

  

20%

13%

53%

15%

Hvor meget affald producerer virksomheden årligt?

Under 1 ton 1-2 ton Over 2 ton Ved ikke
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Afhentning af restaffald 
(dagrenovation)4 

61 % af virksomhederne får hentet restaffald regelmæssigt på virksomheden. I 
bygge- og anlægsbranchen får næsten halvdelen hentet restaffald, mens det blandt 
de kommunale virksomheder er næsten alle. Blandt øvrige virksomheder er det 71 %, 
der får hentet restaffald regelmæssigt. 

Der er langt flere blandt virksomheder med 0-1 ansatte, som ikke får hentet restaffald 
– 56 %. Blandt virksomheder med 2 ansatte eller derover er tallet 29 %. 

Der er en del flere virksomheder i Faxe, som ikke får hentet restaffald – 19 % mere 
end gennemsnittet. Også Næstved har færre virksomheder, der får hentet restaffald. 
Slagelse har med 71 % (og dermed 10 % over gennemsnittet) flest virksomheder, der 
får hentet restaffald regelmæssigt. Blandt virksomheder fra andre end AffaldPlus-
kommunerne er tallet dog endnu højere (83 %)5. 

 

  

 

  

                                                           
4 I rapporten her benytter vi termen ’restaffald’ frem for ’dagrenovation’. 
5 Der er kun 6 besvarelser fra virksomheder fra ’Anden kommune’, og man skal derfor være varsom med 
at konkludere på data i denne gruppe. 

61%

36%

3%

Får virksomheden regelmæssigt hentet 
dagrenovation/restaffald?

Ja Nej Ved ikke



11 
 

Salg af affald 
Næsten tre fjerdedele af virksomhederne tjener ikke penge på at sælge noget deres 
affald.  

Blandt dem, der gør, er ’øvrige virksomheder’ stærkest repræsenteret med 34 % - det 
er 10 % over gennemsnittet. Blandt dem, der ikke gør, er bygge- og 
anlægsvirksomhederne flest, hvor 79 % svarer nej. 

Der en del flere virksomheder med 2 ansatte eller derover, der tjener penge på deres 
affald. 30 % svarer ja, mens tallet for 0-1 ansatte er på 12 %. 

Det er virksomhederne fra Vordingborg, hvor flest (33 %) svarer ja til at tjene penge 
på at sælge deres affald. I Faxe er det derimod kun 9 %. 

 

 

  

24%

73%

3%

Tjener virksomheden penge på at sælge noget af sit 
affald?

Ja Nej Ved ikke
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Genbrugspladser og haveaffaldspladser 
70 % af virksomhederne svarer, at de har benyttet AffaldPlus’ genbrugspladser 5 
gange eller flere inden for det seneste halve år. Kun 4 % svarer, at de blot har været 
der en enkelt gang. Dermed kommer langt de fleste virksomheder altså ret ofte på 
vores genbrugspladser. 

Blandt dem, som har benyttet genbrugspladsen 5 gange eller flere inden for det 
seneste halve år, er bygge-og anlægsbranchen stærkest repræsenteret med 82 %. De 
kommunale virksomheder følger godt med (73 %). Blandt ’øvrige’ er tallet 50 %. 

Det er Slagelse, som har den største andel af virksomheder med 5 besøg eller flere. 

1 % svarer, at de ’aldrig’ benytter genbrugspladserne, og 1 % at de ’slet ikke’ har 
benyttet genbrugspladserne inden for det seneste halve år. Disse svar må skyldes, at 
virksomheden i stedet kommer på vores haveaffaldspladser (hvis virksomheden slet 
ikke benytter AffaldPlus’ pladser, ville den jo ikke have fået invitation til at deltage i 
undersøgelsen). 

Tallene for brugen af genbrugspladserne fra borgerundersøgelsen i 2015 ligner meget 
undersøgelsen her. Det ses dog, at lidt flere virksomheder end borgere har benyttet 
genbrugspladserne 5 gange eller flere inden for det seneste halve år (70 % af 
virksomhederne mod 66 % af borgerne).  
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Brug af haveaffaldspladser 
Brugen af haveaffaldspladserne er generelt noget lavere end brugen af 
genbrugspladserne. Hele 34 % svarer, at de ’slet ikke’ har benyttet 
haveaffaldspladserne inden for det seneste halve år, og 19 % svarer, at de aldrig 
benytter haveaffaldspladserne. Men der er også 24 %, der har benyttet 
haveaffaldspladserne 5 gange eller flere inden for det seneste halve år. En lille gruppe 
på omkring en fjerdedel kommer der altså ret ofte, mens resten kun kommer der 
sjældent eller slet ikke.  

Borgerundersøgelsens tal er meget lig erhvervsundersøgelsen. Dog er der flere 
virksomheder end borgere, der slet ikke har benyttet/benytter haveaffaldspladserne. 
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Foretrukken besøgsdag og –tidspunkt 
De fleste virksomheder (38 %) foretrækker ikke nogen bestemt dag at benytte 
genbrugspladsen. Blandt dem, der angiver en foretrukken dag, er hverdagene 
nogenlunde lige populære, mens weekenden er mindst populær. Det er fx kun 1 % af 
virksomhederne, der helst kommer om søndagen.  

Ca. halvdelen (48 %) svarer, at de ikke benytter genbrugspladserne på noget specielt 
tidspunkt af dagen. Lidt over en tredjedel (35 %) foretrækker tidsrummet 8.00-12.00, 
25 % foretrækker tidsrummet 12.00-15.00, og 19 % foretrækker tidsrummet 15.00-
18.00. 

Lidt skarp skåret kan man sige, at for virksomhederne er tirsdag og torsdag i 
tidsrummet 8-12 det mest populære tidspunkt at benytte genbrugspladserne på, 
mens søndag kl. 15-18 er mindst populær. 
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Service og tilgængelighed 
Generelt er tilfredsheden med genbrugspladserne høj, når det gælder åbningstider, 
afstand til genbrugspladsen, tilkørsels- og adgangsforhold, plads i containerne, 
skiltning, rengøring og ventetid ved containerne. For alle forhold er enigheden i 
udsagnene over 70 %, mens uenigheden i udsagnene er relativ lav. Det forhold, der 
er størst utilfredshed med, er åbningstiderne, men med næsten 3/4 enige vurderes 
tilfredshedsniveauet alligevel relativt højt. 

Samlet set er kategorien ’øvrige virksomheder’ de mest tilfredse. Endvidere er der 
flest tilfredse virksomheder i Ringsted. 

Sammenlignet med borgernes vurdering af samme forhold i 2015 er virksomhederne 
generelt set lidt mere uenige, og dermed en smule mere utilfredse end borgerne. 
Dette gælder især åbningstiderne, pladsen i og ventetiden ved containerne. Kun når 
det gælder afstand til genbrugspladsen, er borgerne en anelse mere utilfredse end 
virksomhederne.  

Åbningstiderne er passende 
I alt 73 % udtrykker enighed i, at åbningstiderne er passende. 40 % svarer ’Helt 
enig’. I alt 17 % udtrykker uenighed. 

 

I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,7, mens den her er 5,3. 
Virksomhederne er altså mere uenige i, at åbningstiderne er passende, end borgerne 
er. Eller sagt på en anden måde: Virksomhederne er mere utilfredse med 
genbrugspladsernes åbningstider, end borgerne er. 

Afstanden fra min virksomhed er passende 
I alt 86 % udtrykker enighed i, at afstanden fra virksomheden til genbrugspladsen er 
passende. Hele 55 % svarer ’helt enig’. 5 % udtrykker uenighed – ingen er helt 
uenige i udsagnet. 
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I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,7 (’afstand til bolig’), mens den 
her er 5,9. Borgerne er altså mere utilfredse end virksomhederne med afstanden til 
genbrugspladsen.  

Tilkørsels-og adgangsforholdene er gode 
I alt 71 % udtrykker enighed i, at tilkørsels-og adgangsforholdene er gode. 43 % 
svarer ’helt enig’. I alt 8 % udtrykker uenighed, men kun 1 % er helt uenig i 
udsagnet. 

 

I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,9, mens den her er 5,7. 
Virksomhederne er altså en anelse mere utilfredse med tilkørsels- og 
adgangsforholdene, end borgerne er.  

Der er altid plads i containerne 
I alt 74 % udtrykker enighed i, at der altid er plads i containerne. 23 % svarer ’helt 
enig’. I alt 11 % udtrykker uenighed, men kun 1 % er ’helt uenig’ i udsagnet. 
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I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,7, mens den her er 5,3. 
Virksomhederne er altså lidt mere utilfredse end borgerne med pladsen i containerne. 

Skiltningen på genbrugspladsen er god 
I alt 82 % udtrykker enighed i, at skiltningen på genbrugspladsen er god. 31 % svarer 
’helt enig’. I alt 9 % udtrykker uenighed, men kun 1 % er helt uenig i udsagnet. 

 

I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,7, mens den her er 5,6. 
Virksomhederne er altså en anelse mere utilfredse med skiltningen end borgerne. 

Rengøringen på pladsen er god 
I alt 85 % udtrykker enighed i, at rengøringen på pladsen er god. 43 % svarer ’helt 
enig’. I alt 5 % udtrykker uenighed, og 2 % er ’helt uenig’ i udsagnet. 
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I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,9, mens den her er 5,7. 
Virksomhederne er altså en anelse mere utilfredse med rengøringen på pladsen end 
borgerne. 

Der er ikke for lang kø/ventetid ved containerne 
I alt 81 % udtrykker enighed i, at der ikke er for lang kø/ventetid ved containerne. 28 
% svarer ’helt enig’. I alt 7 % udtrykker uenighed, men ingen er ’helt uenige’ i 
udsagnet. 

 

 

 
I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,8, mens den her er 5,5. 
Virksomhederne er altså lidt mere utilfredse med ventetiden ved containerne end 
borgerne. 
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Personalet på genbrugspladserne 
Også når det gælder personalet på genbrugspladserne, er tilfredsheden høj. Mellem 
84-87 % er enige i, at det let at få kontakt til en medarbejder, at personalet er gode 
til at vejlede, og at personalet er venlige. Der er kun ganske lidt utilfredshed med 
personalet. 

Bygge- og anlægsvirksomhederne er dem, der er mest tilfredse med personalet, og 
der er flest virksomheder fra Ringsted Kommune, som er tilfredse med personalet. 

Virksomhederne er generelt set lidt mere uenige, og dermed en smule mere utilfredse 
med personalet, end borgerne var i 2015. Kun når det gælder at få kontakt til en 
medarbejder er resultatet helt det samme.  

Det er let at få kontakt til en medarbejder på pladsen 
I alt 84 % udtrykker enighed i, at det er let at få kontakt til en medarbejder på 
pladsen. 31 % svarer ’helt enig’. I alt 9 % udtrykker uenighed, men kun 1 % er ’helt 
uenig’ i udsagnet. 

 

I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 5,6, og det er den også i denne 
undersøgelse. Virksomhederne er altså her helt på linje med borgerne. 
 
Personalet er gode til at vejlede 
I alt 87 % udtrykker enighed i, at personalet er gode til at vejlede. 40 % svarer ’helt 
enig’. I alt 4 % udtrykker uenighed, men kun 1 % er ’helt uenig’ i udsagnet. 
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I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 6,1, mens den her er 5,8. 
Virksomhederne er lidt mere utilfredse med personalets vejledning end borgerne. 
 
Personalet er venlige 
I alt 86 % udtrykker enighed i, at personalet er venlige. 41 % svarer ’helt enig’. I alt 
7 % udtrykker uenighed, og 2 % er ’helt uenig’ i udsagnet. 

 

I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 6,0, mens den her er 5,8. 
Virksomhederne er altså lidt mere uenige end borgerne i, at personalet er venlige.  
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Information 
Der er også fin tilfredshed med informationen omkring åbningstider, hvordan man 
finder vej til pladserne, samt information om hvordan man skal sortere. Sidstnævnte 
får den laveste ’score’, som dog alligevel er ret høj: 78 % er enige i, at det er nemt at 
finde ud af, hvordan affaldet skal sorteres. 

I AffaldPlus’ borgerundersøgelse er der også spurgt til informationen. For alle udsagn 
er resultaterne næsten ens i de to undersøgelser. 

Det er let at finde genbrugspladsernes åbningstider 
I alt 83 % udtrykker enighed i, at det er let at finde genbrugspladsernes åbningstider. 
Næsten halvdelen, 47 %, svarer ’helt enig’. I alt 4 % udtrykker uenighed, men ingen 
er helt uenige i udsagnet. 

 

I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 6,0, mens det for denne 
undersøgelse er 5,9.  

Det er let at finde adressen til genbrugspladserne  
I alt 86 % udtrykker enighed i, at det er let at finde adressen til genbrugspladserne. 
Over halvdelen, 53 %, svarer ’helt enig’. Kun 1 % er uenig. 
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I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 6,0, hvilket den også er her. 

Det er nemt at finde ud af, hvordan affaldet skal sorteres 
I alt 78 % udtrykker enighed i, at det er det er nemt at finde ud af, hvordan affaldet 
skal sorteres. Svarene er nogenlunde ligeligt fordelt i de 3 ’enig’-kategorier. I alt 5 % 
udtrykker uenighed, men kun 1 % er ’helt uenig’ i udsagnet. 

 

I borgerundersøgelsen er dette udsagn anderledes formuleret, men vi vælger alligevel 
at sammenligne dataene, da meningen i de to udsagn er tilnærmelsesvis den samme: 
Formuleringen dengang lød: ”AffaldPlus sørger for at holde mig tilstrækkelig 
orienteret, således at jeg kan sortere mit affald korrekt.” 

Dette udsagn fik i 2015 scoren 5,4, og det gør formuleringen i denne undersøgelse 
også. 
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Hvor henter virksomheden information om sortering af affald? 
Virksomhederne blev bedt om at svare på, hvor de henter information om sortering af 
affald. De kunne give flere svar. 

Langt de fleste virksomheder henter information om sortering af affald på 
genbrugspladsen – hele 69 %. Der er dog også ca. en tredjedel (29 %), der søger på 
www.affaldplus.dk, og det er væsentlig flere, end dem der søger information på 
kommunens hjemmeside (9 %). 13 % svarer, at de slet ikke søger information. 

Borgerne ligner i øvrigt virksomhederne på langt de fleste parametre her. Men lidt 
flere borgere end virksomheder søger information på kommunens hjemmeside (28 % 
for borgere mod 9 % for virksomheder). I øvrigt ringer flere virksomheder end 
borgere til AffaldPlus, når de skal bruge information om sortering af affald (5 % for 
virksomheder mod 2 % for borgere). 
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Typer af affald 
Virksomhederne blev bedt om at svare på, hvilke typer affald de afleverer mest af på 
genbrugspladserne. De skulle angive de 3 affaldstyper, som de oftest afleverer. 

Farligt affald er topscoren med 21 %. Byggeaffald følger lige efter med 19 %. Herefter 
papir og pap, samt småt og stort brændbart med hhv. 15 og 12 %. 

Det er overraskende, at farligt affald er den affaldstype, som virksomhederne 
afleverer mest af. Især fordi denne affaldstype mængdemæssigt udgør under en halv 
procent af det affald, genbrugspladserne årligt modtager. En forklaring kan være, at 
virksomhederne ikke helt kender til AffaldPlus’ definition af farligt affald og derfor 
også regner fx asbest, pvc, imprægneret træ m.m. under denne affaldstype. Det ved 
vi dog ikke, om er tilfældet. 
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Adgang til og betaling for brug af pladserne 
Overordnet set er der nogenlunde lige mange, som synes, det er hhv. dyrt og billigt at 
benytte pladserne. Til gengæld er der klart flere, som tilkendegiver, at det ville være 
besværligt for virksomheden, hvis den ikke kunne benytte pladserne. Også mange 
mener, at sorteringen af affald bliver bedre, når de benytter pladserne. Endvidere 
mener langt de fleste, at virksomhederne bør have ret til at benytte pladserne. 

Samlet set er de kommunale virksomheder mest enige i udsagnene om adgangen til 
og betalingen for brugen af pladserne. Desuden er virksomhederne i Slagelse 
Kommune de mest enige. 

Prisen for at benytte pladserne 
I alt 33 % udtrykker enighed i, at det er billigt for virksomheden at benytte 
genbrugspladserne, mens sammenlagt 32 % er uenige. Der er dog også mange, som 
forholder sig neutrale og har svaret ’hverken/eller’ eller ’ved ikke’.  
 
Det er ikke så overraskende, at nogle af kunderne synes, det er dyrt. Til gengæld er 
det måske lidt overraskende, at så relativt mange tilkendegiver enighed i, at det er 
billigt. 
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Hvad hvis virksomheden ikke kunne benytte pladserne? 
Der er tilsyneladende rigtig mange virksomheder, som ville synes, det var besværligt 
at komme af med deres affald, hvis de ikke kunne benytte de kommunale genbrugs- 
og haveaffaldspladser.  

I alt 77 % udtrykker enighed i udsagnet - 59 % er endda ’helt enige’. På den 
modsatte side er der samlet set kun 8 %, der udtrykker uenighed i udsagnet. 
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Bedre sortering ved at benytte genbrugspladserne 
Mange oplever en bedre sortering på virksomheden, når de benytter genbrugs- og 
haveaffaldspladserne til at komme af med deres affald. 68 % udtrykker enighed i 
udsagnet, mens bare 6 % udtrykker uenighed. Der er dog også en stor del, 21 %, 
som svarer ’hverken/eller’. 
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Ret til at benytte pladserne 
Rigtig mange synes, at virksomhederne bør have ret til at benytte genbrugs- og 
haveaffaldspladserne. 85 % udtrykker enighed i udsagnet, mens kun 3 % udtrykker 
uenighed.  
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Plusbrugere 
I undersøgelsen spurgte vi til, om virksomhederne ved, at man kan opnå særlige 
fordele, hvis virksomheden bliver Plusbruger6. Konkret spurgte vi til, om de ved, at 
det kun er Plusbrugere, der kan aflevere privat affald i en firmabil. 

Dette ved de fleste ikke. 60 % svarer nej, og kun 28 % svarer ja. 13 % svarer ’ved 
ikke’.  

Der er færrest kommunale virksomheder, som har kendskab til ordningen, men ellers 
ligger svarene nogenlunde jævnt fordelt på brancher. Virksomhederne i Vordingborg 
er dem, der har mindst kendskab til ordningen – her svarer 76 % nej, hvilket er noget 
over gennemsnittet. 

 

 

  

                                                           
6 Plusbruger-ordningen er AffaldPlus’ ordning for virksomheder. Virksomheder kan tilmelde sig og deres 
nummerplader bliver automatisk genkendt ved indkørsel på vores pladser. 
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Hvor mange er Plusbrugere? 
I undersøgelsen spurgte vi virksomhederne, om de er Plusbrugere. Her er det 
overraskende, at godt en tredjedel ikke ved, om de er det. Det vidner om, at 
AffaldPlus ikke klart nok har fået kommunikeret ordningen, og hvad det vil sige at 
være Plusbruger. 36 % af de adspurgte er Plusbrugere, mens 35 % ikke er. 

Der er flest bygge-og anlægsvirksomheder (39 %), som svarer ja til at være 
Plusbrugere og færrest kommunale virksomheder (18 %). Der er i øvrigt flest 
Plusbrugere fra Sorø Kommune (63 %), mens Vordingborg er den kommune, hvor 
færrest virksomheder er Plusbrugere (14 %). Vordingborg er også helt klar topscoren, 
når det gælder tvivl om, hvorvidt virksomheden er Plusbruger. Hele 67 % - dvs. langt 
over gennemsnittet på de 30 % - svarer, at de ikke ved, om virksomheden er 
Plusbruger. 
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Tilfredshed med Plusbrugerordningen 
Vi spurgte til Plusbrugernes tilfredshed med ordningen generelt og med faktureringen. 
Sidstnævnte er foranlediget af, at AffaldPlus i en lang periode har været nødt til at 
sende fakturaer og oversigter for virksomhedernes brug af pladserne elektronisk en 
gang månedligt, hvor Plusbrugere tidligere selv har kunnet logge sig ind i systemet og 
følge deres brug af pladserne. 

Tilfreds med fakturering og oversigter 
Samlet set 83 % udtrykker tilfredshed med AffaldPlus’ månedlige fakturering og 
oversigterne over virksomhedens besøg på vores genbrugs-og haveaffaldspladser. 
Næsten halvdelen svarer ’meget tilfreds’. En lille andel på 4 % svarer, at de er ’meget 
utilfredse’, og samlet set ligger den utilfredse andel på 6 %. 
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Tilfredshed med Plusbruger-ordningen generelt 

I alt 81 % udtrykker tilfredshed med Plusbruger-ordningen generelt, og 22 % svarer 
’meget tilfreds’. Der er slet ingen, som udtrykker utilfredshed, men der er 13 %, som 
svarer ’hverken/eller’, og 6 % svarer ’ved ikke’. 

Bygge- og anlægsvirksomhederne er generelt de mest tilfredse med Plusbruger-
ordningen. 
   

 

 

  

22%

44%

15%

13%

0%

0%

0%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

7: Meget tilfreds

6

5

4: Hverken tilfreds eller utilfreds

3

2

1: Meget utilfreds

Ved ikke

Hvor tilfreds er du med Plusbruger-ordningen generelt?



33 
 

Ønsker virksomhederne elektronisk adgang til Plusbrugersystemet? 
Som nævnt har det i lang tid ikke været muligt for virksomhederne at logge sig ind i 
Plusbrugersystemet og selv at følge deres brug af pladserne. Systemet har være 
midlertidigt lukket ned, da det ikke opfylder Digitaliseringsstyrelsen krav. AffaldPlus 
ønskede i undersøgelsen at klarlægge, om virksomhederne overhovedet efterspørger 
muligheden, eller om de er tilfredse med den måde, tingene kører på i dag. 

Resultat er ikke helt entydigt, men et lille flertal på 43 % ønsker sig ikke elektronisk 
adgang til systemet. Lidt færre, 35 %, kunne derimod godt tænke sig adgang. 22 % 
svarer ’ved ikke’. Det må formodes, at en del af dem, der svarer ’ved ikke’, aldrig har 
kendt til muligheden med den elektroniske adgang, da flere virksomheder først er 
blevet tilmeldt ordningen, efter at selvbetjeningsløsningen blev lukket ned. 

Der er flest bygge-og anlægsvirksomheder, som ønsker sig elektronisk adgang, mens 
der er færrest blandt de kommunale virksomheder. Der er i øvrigt ikke nogen 
signifikant forskel på tallene, hvis man ser på antallet af ansatte i virksomheden. 

Der er klart flest virksomheder i Ringsted Kommune, som ønsker sig elektronisk 
adgang. Her er det hele 71 %, der svarer ja. Ønsket er mindst udtalt i Næstved, hvor 
kun 20 % svarer ja. 

 

 

 

 

 

 

35%

43%

22%

Ønsker du som Plusbruger at have elektronisk adgang til selv at 
kunne følge din virksomheds benyttelse af genbrugs- og 

haveaffaldspladserne?

Ja Nej Ved ikke
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Tillid og tilfredshed  
Vi har spurgt til virksomhedernes tillid til AffaldPlus som affaldsbehandler og til deres 
tilfredshed alt i alt med AffaldPlus. Både tilliden til og tilfredsheden med AffaldPlus 
ligger højt. 
 
Tillid 
Ni ud af ti udtrykker enighed i at have tillid til, at AffaldPlus behandler virksomhedens 
affald forsvarligt i forhold til klima, miljø og genanvendelsesmuligheder. Ingen er 
uenige, men sammenlagt 11 % svarer ’hverken/eller’ eller ’ved ikke’. 

De kommunale virksomheder er dem, der har størst tillid til AffaldPlus (100 % 
enighed), mens ’øvrige virksomheder’ ligger lavest med 87 % enighed i udsagnet. Der 
er dog, som nævnt, ingen uenige, men flere ’hverken/eller’ eller ’ved ikke’. 

Virksomhederne i Faxe Kommune er dem, der har mindst tillid – men de udtrykker 
alligevel 78 % enighed i udsagnet. Ringsted har flest enige – 100 %. 

I borgerundersøgelsen er dette udsagn formuleret en lille smule anderledes: ”Jeg har 
tillid til, at AffaldPlus behandler det indsamlede affald forsvarligt i forhold til klima, 
miljø og genanvendelsesmuligheder”. Da meningen med sætningen i det store hele er 
den samme, kan de to undersøgelser godt sammenlignes. I 2015 var scoren for dette 
udsagn 6,1. I denne undersøgelse er tallet 6,3, og det betyder, at virksomhederne 
udviser en lidt større tillid til AffaldPlus’ håndtering af affaldet, end borgerne gør. 
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Jeg har tillid til, at AffaldPlus behandler min virksomheds affald 
forsvarligt i forhold til klima, miljø og genanvendelsesmuligheder
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Tilfredshed alt i alt 
85 % udtrykker enighed i, at de alt i alt er tilfredse med AffaldPlus. Lidt over en 
tredjedel er ’helt enige’. 4 % udtrykker uenighed i udsagnet. 
 
Samlet set er de kommunale virksomheder de mest tilfredse (100 %) og ’øvrige 
virksomheder’ de mindst tilfredse (83 %). 

Plusbrugene er også lidt mere tilfredse med AffaldPlus end ikke-Plusbrugerne. 
 
Der er ikke nævneværdig forskel på virksomhedernes tilfredshed i forhold til, hvilke 
kommune de ligger i, eller hvor mange ansatte de er. 

I borgerundersøgelsen er scoren for dette udsagn 6,1. I denne undersøgelse er den 
5,8.  Borgerne er altså generelt lidt mere tilfredse med AffaldPlus end virksomhederne 
er. 
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Jeg er alt i alt meget tilfreds med AffaldPlus
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Kommentarer til AffaldPlus fra respondenterne 
Til sidst i spørgeskemaet havde respondenterne mulighed for at skrive en kommentar 
til AffaldPlus. Der er kommet i alt 48 kommentarer.  

Der er overvejende flest utilfredse kommentarer – primært om aflæsningsforhold, 
fakturering og pris. I skemaet herunder er kommentarer rubriceret efter emne. 

 

Kommentarer (hvor der er forskellige budskaber i samme kommentar, er kommentaren delt op og 
placeret under det respektive emne). De værste stavefejl og fejlindtastninger er tilrettet for forståelsens 
skyld. 

 

Aflæsningsforhold 

Aflæsningsforhold er for dårlige, Sorø og Dianalund. 

Brokker og jord skal ikke læses op men bør være ned. Stil småt og stort brændbart side om side. 

Der er for mange der står og snakker og spærrer pladser. 
Det er ikke så rart for os der har tip trailer, at vi kan tippe på alle pladser, det gør det så meget 
nemmere for os. 
Det skal være muligt at aflevere gammelt stråtag i Haveaffald på alle pladser da jeg ofte bliver henvist 
til småt brændbart, og det er meget besværligt. 
Glascontainer bør flyttes tilbage hvor den stod så man kan vippe tunge vinduer F.eks. Ud over kanten.  
Her er tale Ringsted genbrugsplads 
Hej. Jeg har lidt ris da jeg har en murervirksomhed og derfor mest mureraffald. Det kunne være rart for 
mig og mine medarbejdere at man kunne tippe sine murer brokker af det ville give mindre kø og være 
et plus for ryggen så disse tunge ting ikke skal håndskovles op i en container. Derfor vælger jeg oftest 
Haslev da dette er muligt her som det eneste sted. 
I kan tage ved lære af Kara i Roskilde og Køge især ved aflæsning af jord. I Ringsted skal vi bruge 
personaletimer til at skovle jord op i en container, i stedet for vi kører til rampe og tipper jorden ned i 
containeren - som det for øvrigt kunne lade sig gøre før AffaldPlus overtog. 
Jeg benytter mest Præstø og Ørslev, og syntes der er ret stor forskel på niveau omkring tilgængelighed 
og rengøring. Ørslev er bedst. 

Kan ikke forstå man ikke må komme med mere end 20 tagplader af gangen. 
Evt. lavet ramper på Dianalund Genbrugsplads således at man kan  
smide sit affald ned i containeren i stedet for at man skal gå op at en trappe. Det har man blandt andet 
på Rødby Genbrugsplads, hvilket fungerer rigtig godt. 

Ønske bedre forhold for tip af div. tungt affald. 

 

Pris 
Der bør ikke være betaling på kr. 153,- pr. gang. Alle der benytter genbrugsstationen og bosat i 
kommunen skal kunne komme af med affaldet uden debitering. Det er i forvejen kundernes affald vi 
håndterer.  
Der er dyrt at benytte genbrugspladsen, i forhold til andre kommuner (har også virksomhed i Nykøbing 
F, og der koster det kun en engangsbetaling pr år.) 
For vores vedkommende ville det være rart hvis man kunne læsse bilen af når man alligevel er forbi.  
Som det er nu samler vi sammen til et stort læs. Har fat i det for mange gange.  Så en fast årlig pris, 
fremfor pr. gang. 

I er alt for dyre. 
Jeg ejer 3 ejendomme og har betalt i mange år for brug af pladserne men har kun benyttet dem 1 gang 
og da blev jeg afkrævet et gebyr da jeg kun har en gulplade bil. Jeg var rasende og har ikke været der 
siden. Jeg føler at man stjæler pengene op af lommen på mig. 
Kan være lidt dyrt for mig at komme af med affald da jeg har forholdsvis lille bil/trailer. Ser andre med  
min 3-4 gange mere affald ad gangen, og vi betaler det samme. 
Som mindre bygge- anlægsvirksomhed har vi dagligt mindre portioner affald. Dette er vi nødsaget til at 
samle sammen i store blandede trailer portioner. Selvsagt er det meget besværligt og tidskrævende. 
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Den gamle ordning med betaling på årsbasis og fri benyttelse var optimal i den henseende. Nuværende 
ordning er langt billigere, men vi betaler gerne mere for en fri "afbenyttelses-ordning". 
Som Røde Kors forretning er vi naturligvis kede af at vi skal betale for at komme på AffaldPlus-pladsen, 
da vores forretnings overskud jo går til humanitære formål. 
Synes at det er uretfærdigt, at man som virksomheder skal betale for at komme af med en kundes 
affald. 
Vi syntes det er for dårligt at virksomheder skal betale, når private går fri. De har mange gange mere 
affald end os. 
Vor virksomhed benytter udelukkende pladserne i forbindelse med arbejde vi udfører for 
ejendomsselskaber, ejerforeninger mv. Da beboerne i disse ejendomme i forvejen betaler for 
bortskaffelse af storskrald, er det måske ikke rimeligt, at der skal betales afgift, bare fordi de betaler os 
for at aflevere affaldet for dem? 

 

Fakturering 
Der har været gentagne mange mange gange vi er blevet dobbeltfaktureret, selv om der kun er tale om 
en Afleveringsaffald. Jeg er sikker på vi igennem mange år har betalt for meget altså dobbelt betaling 
for en gang affaldstømning idet de registrerer hver eneste gang vi kører rundt om pladsen for at finde 
de rigtige containere til affald. Og det har ikke været muligt at få de kreditnotaer man har bedt om 
igennem tiderne.  Helt urimeligt. 
Det er tidskrævende for os og jer at vi som bilforhandler/værksted har udlån af biler hvor kunder så 
kører på genbrug med det resultat at vi som firma bliver faktureret og efterfølgende skal anmode om 
kreditnota......ebberød bank..... for åndsvagt :) 
Hej. Når man sender Faktura kan jeg ikke forstå Faktura Hovet er forskelligt om det er Haveaffald eller  
Jord Affald.  Det er jo samme Firma Affald Plus.  Meget Fint med Afdelingerne men er Korsør ikke med i  
Affald Plus mere ??? 
I har besvær med at håndtere Dagsbeviser når en af vores medarbejdere køber virksomhedens biler fri 
på Skats hjemmeside. Selvom der er afleveret dagsbevis til jeres medarbejdere på genbrugspladsen 
bliver vi som virksomhed opkrævet et gebyr uretmæssig. Dette er sket flere gange for os. Vi skal derfor 
bruge tid på at få en kreditnota fra jer. 
Jeg har forsøgt at tilmelde den ene bil (konens bil som privat bil), men vi betaler alligevel afgift hver 
gang hun kører privat affald hjemmefra. Det synes jeg er en dårlig ordning det bør være 
nummerpladens nummer som er gældende og ikke farven på nummerpladen 
Jeg syntes på ingen måder at det fungerer når man kommer med privat i en firma bil... Selvom vi er  
inde og sige det til personalet og de registrerer det så får man alligevel tilsendt en regning og det er 
sket 4 ud af 4 gange...  Det er ikke okay...  Ellers er vi godt tilfredse. 

Jeres udsagn om at det koster kr.153,00 eks. moms passer ikke Jeg betaler knap 300,00 
Når nu at virksomheden betaler for at bruge pladsen pr. gang, så er det urimeligt at virksomheden også 
skal betale pr. kilo for farligt affald. Det kunne godt anspore nogle, uden moral, til bare at smide det 
farlige affald ud i dagrenovationen. 
Syntes det er træls at når man som udlejningsfirma, skal have regninger tilsendt hele tiden på vores 
kunder, som vi så skal dokumenteres bruges til leje, der er ingen problemer i at få krediteret, men vi 
bruger meget tid på at printe kontrakter og sende dokumentation til jer, og vi bruger stort set ikke 
jeres plader til firma brug. Der er andre byer, som bare har registreret os som udlejningsvirksomhed, 
og derfor får vi aldrig regninger fra dem. 

 

Åbningstider 
Det er bøvlet at der først er åbent på genbrugspladsen i Skælskør kl. 11.00 og at der er lukket om 
tirsdagen. 

Det ville være rigtigt godt, hvis alle AffaldPlus havde døgnåben. 

Samt ville det være rart hvis alle pladser har åbent hele dagen og ikke først åbner midt på dagen. 
Jeg savner åbningstid fredag og mandag på Fuglebjerg affaldsplads. De er ret længe at skulle have 
affald på sin trailer fra torsdag aften til tirsdag formiddag. 
Min virksomhed har i den grad brug for at alle pladser har åbent indenfor normal arbejdstid. Især er det 
stærkt belastende at genbrugspladsen i Haslev ikke er åben om mandagen. Det betyder at vi ikke kan 
få tømt vores trailere, så de er klar til tirsdag morgen. 
Min virksomhed ligger i 4262 Sandved, Det er ikke virksomhedsvenligt, at vores nærmeste 
Genbrugsplads både holder lukket om fredagen og om mandagen, Det gælder genbrugspladsen i Arløse 
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og den i Dalmose. Det gør, at har vi en fuld trailer torsdag til fyraften, kan vi først tømme om 
tirsdagen, hvis jeg ikke skal betale for overarbejde eller skal kalde folk op arbejde om lørdagen. 
Alternativt skal jeg køre 20-25 km hver vej, for at tømme trailer. Det er en ekstra omkostning der 
påføres firmaet og dermed kunderne. Alternativt skal jeg planlægge arbejdet således at der ikke skal 
bruges trailer fredag og mandag. Hvorfor lægges lukkedagene på genbrugspladser tæt på hinanden 
med samme lukkedage? 
Når jeg kun er delvis enig i at det er nemt at finde åbningstider skyldes det at i aldrig opdaterer 
kommunens hjemmesideoplysninger med at der faktisk er åbent om søndagen i sommerhalvåret. Det 
er noget man opdager nå man kommer på pladsen via skilt. 

Vil gerne have udvidet åbningstiden på Dianalund Genbrugsplads. 

 

Orden 

Det er en fornøjelse at se, hvor ordentlige genbrugsstationerne altid fremstår. 

 
Plusbruger 

Hvordan bliver man PlusBruger - har ingen kendskab til det. 

Vi vil gerne høre noget om Plusbrugerordningen. 

Vil gerne hører mere om Plusbrugerordningen. 

 

Personale 

Jeg syntes, at Sorø har et rigtig godt og hjælpsom personale.  
Jeg syntes, medarbejderne på Præstø og Vordingborg genbrugsplads er meget provokerende over  
for vores medarbejdere. 
Mht. Til Ringsted Genbrugsplads så flyder det med glasskår, skruer, søm og andet skidt som vi kører 
rundt i med vores biler. Er punkteret. Og har spurgt hvorfor de ikke bruger fejemaskinen og svaret var: 
"ingen gider køre med fejemaskinen". Og MEGET ofte kan man se de sidder på kontoret og 
hygger/drikker kaffe eller står og snakker. Flere af dem virker som om de ikke gider deres job. 
Det vil være ønskeligt hvis personalet på genbrugspladserne vil respektere, når vores kunder har et 
ønske om at ting bliver destrueret, det er ikke i orden, når jeg som virksomhed kommer med mine 
kunders affald, at personalet hiver det op af containerne for at kunne sælge videre, til trods for at man 
siger det er min kunders ønske det bliver destrueret. Nu er det sådan, at jeg ikke vil skulle stå og 
diskutere om tingene skal kasseres eller må sælges videre, med jeres personale, når jeg  
kører på genbrugspladsen for en kunde, så jeg/vi bruger tid (som min private kunder skal betale) på at 
ødelægge tingene. 
Stor ros til genbrugspladserne og personale på Mogenstrup, Næstved og Rønnede altid flinke og pæne 
pladser 

 
Andet 

Ingen 
Når affaldet er afleveret de rigtige steder og jeg er klar til at forlade AffaldPlus' genbrugsplads er det 
med en god fornemmelse og en god samvittighed :-) Og tanken om at affaldet recirkuleres forstærker 
denne følelse. 

Rigtig god ordning for min virksomhed   
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Oversigt over bilag 
 

Bilag 1: Spørgeramme 

Bilag 2: Følgebrev 

Bilag 3: Præsentation fra 4B 
 



Bilag 1: Spørgeramme

Baggrundsspørgsmål 

1. I hvilken branche er virksomheden?

- Bygge- og anlæg

- Kommunal virksomhed/institution

- Øvrige virksomheder

2.Hvor mange ansatte har virksomheden?

- 0-1 ansatte

- 2 ansatte eller derover

- Ved ikke

3.I hvilken kommune ligger virksomheden?

- Faxe

- Næstved

- Ringsted

- Slagelse

- Sorø

- Vordingborg

- Andet

Affald i virksomheden 

4.Hvor meget affald producerer virksomheden årligt?

- Under 1 ton

- 1-2 ton

- Over 2 ton

- Ved ikke

5.Får virksomheden regelmæssigt hentet dagrenovation/restaffald?

- Ja

- Nej

- Ved ikke



6.Tjener virksomheden penge på at sælge noget af sit affald?

- Ja

- Nej

- Ved ikke

Genbrugspladserne 

De næste spørgsmål handler om AffaldPlus’ genbrugspladser. Senere i undersøgelsen spørger vi til 

AffaldPlus’ haveaffaldspladser. 

7. Hvor ofte har virksomheden benyttet AffaldPlus’ genbrugspladser inden for det seneste halve år?

- Slet ikke

- 1 gang

- 2 gange

- 3 gange

- 4 gange

- 5 gange eller flere

- Virksomheden benytter aldrig AffaldPlus’ genbrugspladser

- Ved ikke

Ved ”Virksomheden benytter aldrig…” rykkes der videre til spørgsmål 25 om haveaffaldspladser 

8.Hvilken dag om ugen benytter virksomheden helst genbrugspladsen?

(gerne flere svar) 

- Mandag

- Tirsdag

- Onsdag

- Torsdag

- Fredag

- Lørdag

- Søndag

- Ikke nogen speciel dag



9.Hvilket tidspunkt på dagen benytter virksomheden helst genbrugspladsen?

(gerne flere svar) 

- 8.00-12.00

- 12.00-15.00

- 15.00-18.00

- Ikke noget specielt tidspunkt

Hvor enig er du i følgende udsagn om genbrugspladsernes Service og tilgængelighed? 

(alle sp. besvares på skala fra ’helt uenig’ til ’helt enig’, se note ) 

10.Åbningstiderne på genbrugspladserne er passende

11.Afstanden fra min virksomhed er passende

12.Tilkørsels- og adgangsforholdene er gode

13.Der er altid plads i containerne 

14.Skiltningen på genbrugspladsen er god

15.Rengøringen på pladsen er god

16.Der er ikke for lang kø/ventetid ved containerne 

Hvor enig er du i følgende udsagn om Personalet på genbrugspladserne? 

(alle sp. besvares på skala fra ’helt uenig’ til ’helt enig’) 

17.Det er let at få kontakt til personalet på pladsen 

18.Personalet er gode til at vejlede 

19.Personalet er venlige 

Hvor enig er du i følgende udsagn om Information?  

(alle sp. besvares på skala fra ’helt uenig’ til ’helt enig’) 

20.Det er let at finde genbrugspladsernes åbningstider 

21.Det er let at finde adressen til genbrugspladserne 

22.Det er nemt at finde ud af, hvordan affaldet skal sorteres 



23.Hvor henter virksomheden information om sortering af affald? Gerne flere svar

- På AffaldPlus’ hjemmeside

- På kommunens hjemmeside

- Ringer til AffaldPlus

- Ringer til kommunen

- Spørger på genbrugspladsen

- Hos vognmænd/modtageanlæg

- Andet (i så fald hvor?)

- Søger ikke information om sortering af affald

24.Hvilke typer af affald afleverer virksomheden mest af på genbrugspladsen. Angiv de 3 affaldstyper, I

oftest afleverer:

- Papir og pap

- Glas

- Jern og metal

- Byggeaffald

- Haveaffald

- Farligt affald

- Småt og stort brændbart

- Jord

- Elektronik

- Andet

Haveaffaldspladser 

25.Hvor ofte har virksomheden benyttet AffaldPlus’ haveaffaldspladser inden for det seneste halve år?

- Slet ikke

- 1 gang

- 2 gange

- 3 gange

- 4 gange

- 5 gange eller flere

- Virksomheden benytter aldrig AffaldPlus’ haveaffaldspladser

- Ved ikke



Erhvervs adgang til og betaling for brug af genbrugspladserne 

Din virksomhed skal betale for at benytte genbrugspladserne og haveaffaldspladserne. Det koster i 2016 kr. 

153,- kr. pr. besøg ekskl. moms og farligt affald. Hvor enig er du i følgende udsagn: (alle sp. besvares på 

skala fra ’helt uenig’ til ’helt enig’) 

26.Det er billigt for min virksomhed at benytte genbrugspladserne/haveaffaldspladserne 

27.Det ville være besværligt for min virksomhed at komme af med affald, hvis vi ikke kunne benytte de 

kommunale genbrugspladser/haveaffaldspladser. 

28.Det giver en bedre sortering på min virksomhed, når vi afleverer affaldet på 

genbrugspladserne/haveaffaldspladserne 

29.Virksomheder bør have ret til at benytte genbrugspladserne/haveaffaldspladserne

Hos AffaldPlus kan man som virksomhed blive tilmeldt PlusBruger-ordningen og opnå særlige fordele, når 

man kommer hos AffaldPlus.  

30.Vidste du, at Plusbrugere kan aflevere privataffald i en firmabil – i modsætning til ikke-Plusbrugere?

- Ja

- Nej

- Ved ikke

31. Er din virksomhed PlusBruger?

- Ja

- Nej

- Ved ikke

Hvis ”Nej” eller ”Ved ikke” rykkes der videre til spørgsmål 35 om AffaldPlus’ håndtering af affald 

Hvor tilfreds er du med følgende: 

Sp. besvares på skala fra ’Meget utilfreds’ til ’Meget tilfreds’ 

32.Hvor tilfreds er du med AffaldPlus’ månedlige fakturering og oversigterne over din virksomheds besøg

på genbrugspladserne/haveaffaldspladserne?

33.Hvor tilfreds er du med Plusbrugerordningen generelt?



34.Ønsker du som Plusbruger at have elektronisk adgang til selv at kunne følge din virksomheds benyttelse

af genbrugspladserne/haveaffaldspladserne?

- Ja

- Nej

- Ved ikke

AffaldPlus’ håndtering af affald 

Hvor enig er du i følgende udsagn (besvares på skala fra ’helt uenig’ til ’helt enig’) 

35.Jeg har tillid til, at AffaldPlus behandler min virksomheds affald forsvarligt i forhold til klima, miljø og

genanvendelsesmuligheder

Tilfredshed alt i alt 

Hvor enig er du i følgende udsagn (besvares på skala fra ’helt uenig’ til ’helt enig’) 

36. Jeg er alt i alt meget tilfreds med AffaldPlus

37. Har du i øvrigt kommentarer til AffaldPlus, til AffaldPlus’ genbrugs- og haveaffaldspladser og til

Plusbrugerordningen (ris/ros/forslag), kan du skrive dem her: ______

Er du interesseret i ved en senere lejlighed at besvare spørgsmål af relevans for din virksomheds brug af 

AffaldPlus’ genbrugspladser og haveaffaldspladser? 

Så oplys dit navn og din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer her (ellers lad felterne stå tomme): 

Klik "Næste" uanset om du ønsker at deltage i senere undersøgelser eller ej. 



4B Research A/S – Nytorv 11, 4. sal - 9000 Aalborg - Telefon 70 11 00 11 – www.4-b.dk 1 

Firmanavn  

Adresse  

Postnummer by  

Att. Kontaktperson 

14. november 2016

Tilfredshedsundersøgelse om AffaldPlus’ genbrugspladser 

Hos AffaldPlus er vi i gang med at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt 
erhvervskunderne på vores genbrugspladser. Det drejer sig om de genbrugspladser, som 
ligger i Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Undersøgelsen skal bl.a. gøre 
os klogere på kundernes tilfredshed med forholdene på pladserne. 

Vi vil derfor bede dig som kunde hjælpe os til at blive bedre ved at besvare et spørgeskema på 
Internettet. Det tager ca. 10 minutter at besvare skemaet. 

(Hvis du ikke mener, du er den rette til at besvare spørgeskemaet, vil vi bede dig videresende 
dette brev til den i virksomheden, der benytter genbrugspladserne). 

Indtast følgende oplysninger:  

Link til webbrowser: goo.gl/EQELvY 

Brugernavn: xx 

Kodeord: yy 

Som tak for hjælpen deltager du i lodtrækningen om 4 billetter til Mick Øgendahls comedy-
show ”Fest” i Ringsted Kongrescenter.  

Din besvarelse vil være anonym – AffaldPlus får en samlet rapport og kan derfor ikke 
identificere de enkelte besvarelser. 

Undersøgelsen gennemføres af analysefirmaet 4B Research A/S. Hvis du har spørgsmål til 
undersøgelsen, eller opstår der et teknisk problem, er du velkommen til at kontakte 4B 
Research A/S på telefon 36926132 eller 30704011, spørg efter Rune Jensen eller Dennis 
Blome. 

Vi vil gerne have dit svar senest mandag den 28. november 2016. 

Med venlig hilsen 

AffaldPlus / 4B Research A/S 

Bilag 2
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1

I dette afsnit redegøres for formålet med analysen 
samt den anvendte metode og fordelingen af 
interview på respondenttyper.

I dette afsnit redegøres for formålet med analysen 
samt den anvendte metode og fordelingen af 
interview på respondenttyper.

Formål, metode og 
fordeling
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• AffaldPlus ønsker en undersøgelse 
blandt virksomheder, der har benyttet 
genbrugspladserne. Undersøgelsen skal 
vise tilfredsheden med og brugen af 
pladserne.

• AffaldPlus ønsker en undersøgelse 
blandt virksomheder, der har benyttet 
genbrugspladserne. Undersøgelsen skal 
vise tilfredsheden med og brugen af 
pladserne.

Formål

• Der blev gennemført 152 webinterview 
på baggrund af lister fra AffaldPlus.

• Interviewene blev gennemført i 
november 2016.

• Der blev gennemført 152 webinterview 
på baggrund af lister fra AffaldPlus.

• Interviewene blev gennemført i 
november 2016.

Metode

1 Formål, metode og fordeling
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1 Formål, metode og fordeling

Branche Andel af interview
Bygge- og anlæg 56 %

Kommunal virksomhed/institution 7 %

Øvrige virksomheder 37 %

Kommune Andel af interview
Faxe 15 %

Næstved 22 %

Ringsted 10 %

Slagelse 25 %

Sorø 11 %

Vordingborg 14 %

Anden * 4 %

Antal ansatte Andel af interview
0-1 ansatte 28 %

2 ansatte eller derover 71 %

Ved ikke 1 %

* Note: I gruppen Anden Kommune er der kun 6 respondenter. Man skal derfor være varsom med at konkludere på data i denne gruppe.* Note: I gruppen Anden Kommune er der kun 6 respondenter. Man skal derfor være varsom med at konkludere på data i denne gruppe.
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2 Opsummering af 
nøgleresultater

I dette afsnit vises nogle af de vigtigste resultater af 
analysen.
I dette afsnit vises nogle af de vigtigste resultater af 
analysen.
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2 Opsummering af nøgleresultater

• Af bygge- og anlægsvirksomhederne 
producerer mere end 2 tons affald årligt

• Af bygge- og anlægsvirksomhederne 
producerer mere end 2 tons affald årligt59%

• Af virksomhederne tjener penge på at sælge 
noget af deres affald

• Af virksomhederne tjener penge på at sælge 
noget af deres affald24%

• Af alle virksomhederne besøger 
genbrugspladsen mellem kl. 8.00 & 12.00

• Af alle virksomhederne besøger 
genbrugspladsen mellem kl. 8.00 & 12.0035%

• Spørger på genbrugspladsen for at få 
information om sortering af sit affald

• Spørger på genbrugspladsen for at få 
information om sortering af sit affald69%

• Er helt uenig i, at det er billigt at bruge 
genbrugspladserne 

• Er helt uenig i, at det er billigt at bruge 
genbrugspladserne 16%

• Ved ikke at Plusbrugere kan aflevere 
privataffald i firmabilen

• Ved ikke at Plusbrugere kan aflevere 
privataffald i firmabilen60%

• Er helt enige eller enig i: at AffaldPlus 
behandler affaldet forsvarligt med hensyn til 
miljøet

• Er helt enige eller enig i: at AffaldPlus 
behandler affaldet forsvarligt med hensyn til 
miljøet

85%

• Er helt enige eller enig i udsagnet: Jeg er alt 
i alt meget tilfreds med AffaldPlus

• Er helt enige eller enig i udsagnet: Jeg er alt 
i alt meget tilfreds med AffaldPlus70%
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3

I dette afsnit redegøres bl.a. for, hvor meget affald 
virksomheden producerer, og om den tjener penge 
på at sælge sit affald.

I dette afsnit redegøres bl.a. for, hvor meget affald 
virksomheden producerer, og om den tjener penge 
på at sælge sit affald.

Affald i virksomheden
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3 Affald i virksomheden:
Hvor meget affald producerer virksomheden årligt?

152 respondenter Under 1 ton 1-2 ton Over 2 ton Ved ikke
Alle 20 % 13 % 53 % 15 %

Bygge- og anlæg 13 % 14 % 59 % 14%

Kommunal virksomhed/institution 18 % 9 % 46 % 27%

Øvrige virksomheder 32 % 11 % 45 % 13 %

0-1 ansatte 28 % 19 % 53 % 19 %

2 ansatte eller derover 18 % 10 % 53 % 19 %

Faxe 27 % 14 % 55 % 5 %

Næstved 21 % 6 % 56 % 18 %

Ringsted 33 % 0 % 40 % 27 %

Slagelse 11 % 11 % 68 % 11 %

Sorø 19 % 13 % 50 % 19 %

Vordingborg 24 % 38 % 29 % 10 %

Anden 17 % 0 % 50 % 33 %
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3
Affald i virksomheden:
Får virksomheden regelmæssigt hentet 
dagrenovation/restaffald?

152 respondenter Ja Nej Ved ikke
Alle 61 % 36 % 3 %

Bygge- og anlæg 51 % 47 % 2 %

Kommunal virksomhed/institution 91 % 0 % 9 %

Øvrige virksomheder 71 % 27 % 2 %

0-1 ansatte 44 % 56 % 0 %

2 ansatte eller derover 68 % 29 % 4 %

Faxe 46 % 55 % 0 %

Næstved 50 % 47 % 3 %

Ringsted 67 % 27 % 7 %

Slagelse 71 % 29 % 0 %

Sorø 63 % 38 % 0 %

Vordingborg 67 % 29 % 5 %

Anden 83 % 0 % 17 %
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3
Affald i virksomheden:
Tjener virksomheden penge på at sælge
noget af sit affald?

152 respondenter Ja Nej Ved ikke
Alle 24 % 73 % 3 %

Bygge- og anlæg 19 % 79 % 2 %

Kommunal virksomhed/institution 18 % 64 % 18 %

Øvrige virksomheder 34 % 66 % 0 %

0-1 ansatte 12 % 88% 0 %

2 ansatte eller derover 30 % 67 % 4 %

Faxe 9 % 91 % 0 %

Næstved 29 % 67 % 3 %

Ringsted 27 % 60 % 13 %

Slagelse 24 % 74 % 3 %

Sorø 25 % 75 % 0 %

Vordingborg 33 % 67 % 0 %

Anden 17 % 83 % 0 %
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4

I dette afsnit redegøres bl.a. for, hvor ofte  
respondenterne har brugt genbrugspladserne, samt 
deres vurdering af genbrugspladsernes service og 
personale.

I dette afsnit redegøres bl.a. for, hvor ofte  
respondenterne har brugt genbrugspladserne, samt 
deres vurdering af genbrugspladsernes service og 
personale.

Genbrugspladserne
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4
Genbrugspladserne:
Hvor ofte har virksomheden benyttet AffaldPlus’
genbrugspladser inden for det seneste halve år?

• Fordelingen af de 
som har besøgt 
pladsen 5 gange 
eller mere er:

• Bygge- og anlæg 
82%

• Kommunal 73 %
• Øvrige 50 %
• Virksomhederne i 

Slagelse har størst 
andel af 
virksomheder med 
5 besøg – 82% 

• Fordelingen af de 
som har besøgt 
pladsen 5 gange 
eller mere er:

• Bygge- og anlæg 
82%

• Kommunal 73 %
• Øvrige 50 %
• Virksomhederne i 

Slagelse har størst 
andel af 
virksomheder med 
5 besøg – 82% 
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4
Genbrugspladserne:
Hvilken dag om ugen benytter virksomheden helst 
genbrugspladsen?

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
kunne vælge flere 
svar.

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
kunne vælge flere 
svar.
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4
Genbrugspladserne:
Hvilket tidspunkt på dagen benytter virksomheden
helst genbrugspladsen?

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
kunne vælge flere 
svar.

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
kunne vælge flere 
svar.
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4
Genbrugspladserne:
Hvor enig er du i følgende udsagn om 
genbrugspladsernes Service og tilgængelighed?

• Her svarede de virksomheder, der ikke svarede ”Benytter aldrig AffaldPlus’ genbrugspladser”.

• Samlet set på alle spørgsmålene om service og tilgængelighed er:

• Gruppen Øvrige virksomheder de mest tilfredse virksomheder.

• Virksomhederne i Ringsted Kommune de mest tilfredse.

• Her svarede de virksomheder, der ikke svarede ”Benytter aldrig AffaldPlus’ genbrugspladser”.

• Samlet set på alle spørgsmålene om service og tilgængelighed er:

• Gruppen Øvrige virksomheder de mest tilfredse virksomheder.

• Virksomhederne i Ringsted Kommune de mest tilfredse.

150 respondenter 7
Helt enig 6 5

4
Hverken enig 

eller uenig
3 2 1

Helt uenig Ved ikke

Åbningstiderne er passende 40 % 21 % 12 % 8 % 3 % 7 % 7 % 2 %

Afstanden fra min virksomhed er 
passende 55 % 22 % 9 % 7 % 2 % 3 % 0 % 3 %

Tilkørsels- og adgangsforholdene er 
gode 43 % 23 % 15 % 8 % 4 % 3 % 1 % 3 %

Der er altid plads i containerne 23 % 30 % 21 % 12 % 9 % 1 % 1 % 2 %

Skiltningen på genbrugspladsen er god 31 % 33 % 18 % 9 % 5 % 3 % 1 % 2 %

Rengøringen på pladsen er god 43 % 26 % 16 % 8 % 2 % 1 % 2 % 3 %

Der er ikke for lang kø/ventetid ved 
containerne 28 % 31 % 22 % 11 % 5 % 2 % 0 % 2 %
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4
Genbrugspladserne:
Hvor enig er du i følgende udsagn om Personalet
på genbrugspladserne?

• Her svarede de virksomheder, der ikke svarede ”Benytter aldrig AffaldPlus’ genbrugspladser”.

• Samlet set på alle spørgsmålene om personalet er:

• Bygge- og anlæg de mest tilfredse virksomheder.

• Virksomhederne i Ringsted Kommune de mest tilfredse.

• Her svarede de virksomheder, der ikke svarede ”Benytter aldrig AffaldPlus’ genbrugspladser”.

• Samlet set på alle spørgsmålene om personalet er:

• Bygge- og anlæg de mest tilfredse virksomheder.

• Virksomhederne i Ringsted Kommune de mest tilfredse.

150 respondenter 7
Helt enig 6 5

4
Hverken 
enig eller 

uenig

3 2 1
Helt uenig Ved ikke

Det er let at få kontakt til personalet på 
pladsen 31 % 38 % 15 % 5 % 5 % 3 % 1 % 3 %

Personalet er gode til at vejlede 40 % 36 % 11 % 6 % 2 % 1 % 1 % 3 %

Personalet er venlige 41 % 31 % 14 % 5 % 4 % 1 % 2 % 3 %
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4 Genbrugspladserne:
Hvor enig er du i følgende udsagn om Information?

• Her svarede de virksomheder, der ikke svarede ”Benytter aldrig AffaldPlus’ genbrugspladser”.• Her svarede de virksomheder, der ikke svarede ”Benytter aldrig AffaldPlus’ genbrugspladser”.

150 respondenter 7
Helt enig 6 5

4
Hverken enig 

eller uenig
3 2 1

Helt uenig Ved ikke

Det er let at finde genbrugspladsernes 
åbningstider 47 % 25 % 11 % 11 % 3 % 1 % 0 % 3 %

Det er let at finde adressen til 
genbrugspladserne 53 % 24 % 9 % 11 % 0 % 1 % 0 % 3 %

Det er nemt at finde ud af, hvordan 
affaldet skal sorteres 25 % 29 % 24 % 15 % 3 % 1 % 1 % 2 %
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4
Genbrugspladserne:
Hvor henter virksomheden information om
sortering af affald?

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
kunne vælge flere 
svar.

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
kunne vælge flere 
svar.
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4

Her svarede de respondenter, der svarede ”Andet” på spørgsmålet om, hvor de henter 
information om sortering af affald. I alt var der xx konkrete svar. Tallene i parenteserne 
er antal svar. 
(1) Ved tvivl spørger vi personalet

(1) Hos pladsmændene

Genbrugspladserne:
Hvor henter virksomheden information om
sortering af affald? – ”Andet”
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4
Genbrugspladserne:
Hvilke typer af affald afleverer virksomheden
mest af på genbrugspladsen?

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
blev bedt om at 
angive de 3 typer, 
de oftest afleverer.

• Her svarede de 
virksomheder, der 
ikke svarede 
”Benytter aldrig 
AffaldPlus’ 
genbrugspladser”.

• Respondenterne 
blev bedt om at 
angive de 3 typer, 
de oftest afleverer.
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5

I dette afsnit redegøres for respondenternes brug af 
haveaffaldspladserne.
I dette afsnit redegøres for respondenternes brug af 
haveaffaldspladserne.

Haveaffaldspladser
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5
Haveaffaldspladser:
Hvor ofte har virksomheden benyttet AffaldPlus’
haveaffaldspladser inden for det seneste halve år?

• Fordelingen af de 
som har besøgt 
pladsen 5 gange 
eller mere er:

• Bygge- og anlæg 
22%

• Kommunal 36 %
• Øvrige 23 %
• Virksomhederne i 

Næstved har 
størst andel af 
virksomheder med 
5 besøg – 29 % 

• Fordelingen af de 
som har besøgt 
pladsen 5 gange 
eller mere er:

• Bygge- og anlæg 
22%

• Kommunal 36 %
• Øvrige 23 %
• Virksomhederne i 

Næstved har 
størst andel af 
virksomheder med 
5 besøg – 29 % 
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6

I dette afsnit redegøres bl.a. for, om respondenterne 
synes, det er billigt at benytte pladserne, og om 
virksomhederne er tilmeldt PlusBruger-ordningen.

I dette afsnit redegøres bl.a. for, om respondenterne 
synes, det er billigt at benytte pladserne, og om 
virksomhederne er tilmeldt PlusBruger-ordningen.

Adgang til og betaling 
for brug af pladserne
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6 Adgang til og betaling for brug af pladserne:
Hvor enig er du i følgende udsagn om Information?

• Samlet set på alle spørgsmålene om adgang og betaling er:

• De kommunale virksomheder er mest enig i udsagnene

• Virksomhederne i Slagelse kommune er mest enig i udsagnene 

• Samlet set på alle spørgsmålene om adgang og betaling er:

• De kommunale virksomheder er mest enig i udsagnene

• Virksomhederne i Slagelse kommune er mest enig i udsagnene 

152 respondenter 7
Helt enig 6 5

4
Hverken enig 

eller uenig
3 2 1

Helt uenig Ved ikke

Det er billigt for min virksomhed at 
benytte genbrugspladserne/
haveaffaldspladserne

13 % 9 % 11 % 28 % 13 % 3 % 16 % 7 %

Det ville være besværligt for min 
virksomhed at komme af med affald, 
hvis vi ikke kunne benytte de 
kommunale genbrugspladser/
haveaffaldspladser

59 % 9 % 9 % 11 % 3 % 1 % 4 % 5 %

Det giver en bedre sortering på min 
virksomhed, når vi afleverer affaldet på
genbrugspladserne/
haveaffaldspladserne

36 % 22 % 10 % 21 % 2 % 1 % 3 % 5 %

Virksomhederne bør have ret til at 
benytte genbrugspladserne/
haveaffaldspladserne

72 % 9 % 4 % 7 % 1 % 1 % 1 % 5 %
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152 respondenter Ja Nej Ved ikke
Alle 28 % 60 % 13 %

Bygge- og anlæg 29 % 64 % 9 %

Kommunal virksomhed/institution 18 % 64 % 18 %

Øvrige virksomheder 27 % 57 % 16 %

0-1 ansatte 49 % 49 % 2 %

2 ansatte eller derover 19 % 65 % 16 %

Faxe 23 % 55 % 23 %

Næstved 24 % 65 % 12 %

Ringsted 40 % 47 % 13 %

Slagelse 37 % 58 % 5 %

Sorø 31 % 56 % 13 %

Vordingborg 19 % 76 % 5 %

Anden (6 respondenter i alt) 0 % 50 % 50 %

Adgang til og betaling for brug af pladserne:
Vidste du, at Plusbrugere kan aflevere privataffald
i en firmabil – i modsætning til ikke-Plusbrugere?
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6

152 respondenter Ja Nej Ved ikke
Alle 36 % 35 % 30 %

Bygge- og anlæg 39 % 35 % 26 %

Kommunal virksomhed/institution 18 % 36 % 46 %

Øvrige virksomheder 34 % 34 % 32 %

0-1 ansatte 47 % 28 % 26 %

2 ansatte eller derover 32 % 38 % 31 %

Faxe 27 % 46 % 27 %

Næstved 29 % 41 % 29 %

Ringsted 47 % 40 % 13 %

Slagelse 42 % 26 % 32 %

Sorø 63 % 38 % 0 %

Vordingborg 14 % 19 % 67 %

Anden 33 % 50 % 17 %

Adgang til og betaling for brug af pladserne:
Er din virksomhed Plusbruger?
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6 Adgang til og betaling for brug af pladserne:
Hvor tilfreds er du med følgende:

• Her svarede de virksomheder, der er Plusbrugere.

• Bygge- og anlægsvirksomhederne er generelt de mest tilfredse med Plusbruger-ordningen.

• Her svarede de virksomheder, der er Plusbrugere.

• Bygge- og anlægsvirksomhederne er generelt de mest tilfredse med Plusbruger-ordningen.

54 respondenter
7

Meget 
tilfreds

6 5

4
Hverken 

tilfreds eller 
utilfreds

3 2
1

Meget 
utilfreds

Ved ikke

Hvor tilfreds er du med AffaldPlus’ 
månedlige fakturering og oversigterne 
over din virksomheds besøg på
genbrugspladserne/
haveaffaldspladserne?

46 % 24 % 13 % 9 % 2 % 0 % 4 % 2 %

Hvor tilfreds er du med Plusbruger-
ordningen generelt? 22 % 44 % 15 % 13 % 0 % 0 % 0 % 6 %
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54 respondenter Ja Nej Ved ikke
Alle 35 % 43 % 22 %

Bygge- og anlæg 49 % 42 % 9 %

Kommunal virksomhed/institution 0 % 50 % 50 %

Øvrige virksomheder 16 % 42 % 42 %

0-1 ansatte 30 % 40 % 30 %

2 ansatte eller derover 38 % 44 % 18 %

Faxe 50 % 17 % 33 %

Næstved 20 % 70 % 10 %

Ringsted 71 % 29 % 0 %

Slagelse 25 % 44 % 31 %

Sorø 30 % 40 % 30 %

Vordingborg* 33 % 33 % 33 %

Anden* 50 % 50 % 0 %

Adgang til og betaling for brug af pladserne:
Ønsker du som Plusbruger at have elektronisk adgang til selv
at kunne følge din virksomheds benyttelse af genbrugspladserne/ 
haveaffaldspladserne?

• Her svarede de virksomheder, der er Plusbrugere.

• * I kommunerne Vordingborg og Anden kommune er der få respondenter. Man skal derfor være varsom med 
at konkludere på tallene. 

• Her svarede de virksomheder, der er Plusbrugere.

• * I kommunerne Vordingborg og Anden kommune er der få respondenter. Man skal derfor være varsom med 
at konkludere på tallene. 
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7

I dette afsnit redegøres for, om respondenterne har 
tillid til, at AffaldPlus behandler affaldet forsvarligt i 
forhold klima, miljø og genanvendelsesmuligheder.

I dette afsnit redegøres for, om respondenterne har 
tillid til, at AffaldPlus behandler affaldet forsvarligt i 
forhold klima, miljø og genanvendelsesmuligheder.

AffaldPlus’ håndtering 
af affald
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7

152 respondenter 7
Helt enig 6 5

4
Hverken enig 

eller uenig
3 2 1

Helt uenig Ved ikke

Alle 63 % 22 % 5 % 8 % 0 % 0 % 0 % 3 %

Bygge- og anlæg 60 % 25 % 6 % 8 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Kommunal virksomhed/institution 91 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Øvrige virksomheder 63 % 20 % 4 % 9 % 0 % 0 % 0 % 5 %

0-1 ansatte 54 % 23 % 5 % 16 % 0 % 0 % 0 % 2 %

2 ansatte eller derover 67 % 21 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 %

Faxe 46 % 27 % 5 % 14 % 0 % 0 % 0 % 9 %

Næstved 65 % 18 % 3 % 9 % 0 % 0 % 0 % 6 %

Ringsted 60 % 27 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Slagelse 71 % 16 % 5 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Sorø 63 % 19 % 6 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Vordingborg 67 % 29 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Anden 67 % 33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Samlet set har:
• De kommunale virksomheder den største tillid til kommunens håndtering af affald

• Virksomhederne i Faxe kommune har den mindste tillid til håndtering af affald 

Samlet set har:
• De kommunale virksomheder den største tillid til kommunens håndtering af affald

• Virksomhederne i Faxe kommune har den mindste tillid til håndtering af affald 

AffaldPlus’ håndtering af affald:
”Jeg har tillid til, at AffaldPlus behandler min virksomheds
affald forsvarligt i forhold til klima, miljø og 
genanvendelsesmuligheder”
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I dette afsnit redegøres for respondenternes 
samlede tilfredshed samt eventuelle kommentarer.
I dette afsnit redegøres for respondenternes 
samlede tilfredshed samt eventuelle kommentarer.

Tilfredshed alt i alt
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152 respondenter 7
Helt enig 6 5

4
Hverken enig 

eller uenig
3 2 1

Helt uenig Ved ikke

Alle 36 % 34 % 15 % 10 % 3 % 1 % 0 % 1 %

Bygge- og anlæg 29 % 37 % 19 % 12 % 2 % 1 % 0 % 0 %

Kommunal virksomhed/institution 46 % 46 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Øvrige virksomheder 43 % 29 % 11 % 9 % 5 % 0 % 0 % 4 %

0-1 ansatte 37 % 35 % 12 % 16 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2 ansatte eller derover 34 % 34 % 17 % 7 % 5 % 1 % 0 % 2 %

Faxe 36 % 32 % 14 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Næstved 35 % 35 % 12 % 6 % 6 % 0 % 0 % 6 %

Ringsted 47 % 20 % 13 % 13 % 7 % 0 % 0 % 0 %

Slagelse 34 % 37 % 16 % 8 % 3 % 3 % 0 % 0 %

Sorø 31 % 44 % 13 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Vordingborg 33 % 38 % 19 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 %

Anden 33 % 17 % 33 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 %

• Samlet set er de kommunal virksomheder de mest tilfredse. 

• Plusbrugerne er mere tilfredse end ”ikke” Plusbrugerne.

• Der er ikke nævneværdig forskel på virksomhedernes tilfredshed, i forhold til hvilken kommune de ligger i.

• Samlet set er de kommunal virksomheder de mest tilfredse. 

• Plusbrugerne er mere tilfredse end ”ikke” Plusbrugerne.

• Der er ikke nævneværdig forskel på virksomhedernes tilfredshed, i forhold til hvilken kommune de ligger i.

Tilfredshed alt i alt:
”Jeg er alt i alt meget tilfreds med AffaldPlus”
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I alt var der 48 konkrete svar. Tallene i parenteserne er antal svar. 

Utilfredse kommentarer Tilfredse kommentarer

Utilfredshed med aflæsningsforhold (12) Tilfredshed med orden (3)

Utilfredshed med priser (11) Tilfredshed med personale (2)

Utilfredshed med faktureringer (7) Tilfredshed generelt (1)

Ønske om udvidede /andre åbningstider (7)

Utilfredshed med medarbejderne (1) Ønsker information om Plusordningen (3)

Utilfredshed med orden på pladsen (1)

Tilfredshed alt i alt:
Øvrige kommentarer til AffaldPlus, til AffaldPlus’ genbrugs-
og haveaffaldspladser og til Plusbruger-ordningen:
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9 Konklusion

I dette afsnit sammenfattes resultaterne af 
analysen.
I dette afsnit sammenfattes resultaterne af 
analysen.
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9 Konklusion

• Samlet set er det positivt, at 70% er meget enige eller enige i udsagnet om 
samlet tilfredshed med AffaldPlus.

• Mulighederne for at øge tilfredsheden kunne være følgende:
• Øg antallet af Plusbrugere, de er de mest tilfredse. Indtrykket er, at der er 

mange, som ikke kender til ordningen. 
• Lav eventuelt en informationskampagne over for virksomhederne 

om Plusbruger ordningen.
• Der er generelt lidt utilfredshed med fyldte containere og 

aflæsningsforhold. 
• Måske det var muligt, at tage fat der. Virksomhederne i Ringsted 

Kommune er de mest tilfredse med pladserne. Det kunne være en 
Best case.

• Der er generelt lidt om priser og fakturering
• I kunne tænke på, at synliggøre hvad virksomhederne får for 

pengene.
• Samtidig se på gennemskueligheden i jeres fakturering og 

kreditering 

• Samlet set er det positivt, at 70% er meget enige eller enige i udsagnet om 
samlet tilfredshed med AffaldPlus.

• Mulighederne for at øge tilfredsheden kunne være følgende:
• Øg antallet af Plusbrugere, de er de mest tilfredse. Indtrykket er, at der er 

mange, som ikke kender til ordningen. 
• Lav eventuelt en informationskampagne over for virksomhederne 

om Plusbruger ordningen.
• Der er generelt lidt utilfredshed med fyldte containere og 

aflæsningsforhold. 
• Måske det var muligt, at tage fat der. Virksomhederne i Ringsted 

Kommune er de mest tilfredse med pladserne. Det kunne være en 
Best case.

• Der er generelt lidt om priser og fakturering
• I kunne tænke på, at synliggøre hvad virksomhederne får for 

pengene.
• Samtidig se på gennemskueligheden i jeres fakturering og 

kreditering 
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