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Sammendrag  
 

AffaldPlus gennemførte i april-maj måned 2019 en kundetilfredshedsundersøgelse. Denne 
rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen og er skrevet af AffaldPlus på baggrund af 
data leveret af analyseinstituttet Interresearch1.  

Undersøgelsen har en svarprocent på 30, hvilket er et ganske forsvarligt datagrundlag for 
analyse. Undersøgelsen er, hvor det er muligt, sammenlignet med et branchebenchmark samt 
med en kundetilfredshedsundersøgelse for AffaldPlus fra 2015. Undersøgelsens resultater er 
dels opgjort med en score ud fra en syvtrinsskala, hvor 7 er det højst opnåelige, og dels i 
procent. Alle resultaterne i dette sammendrag uddybes i rapporten her. 

 

 

Figur 1: Mørkegrøn = fremragende, lys grøn = tilfredsstillende, gul = utilfredsstillende. Det er ikke muligt at sammenligne med 2015-
tal for alle emner. 

 

Tilfredsheden med de enkelte emneområder 

Overordnet indtryk: Med et gennemsnit på 5,7 er det Overordnede indtryk blandt AffaldPlus’ 
kunder faldet med 0,5 siden 2015. Den er dog stadig indenfor skalaen Tilfredsstillende, men 

                                                           
1 Se bilag 3 
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ikke Fremragende som sidst. Gennemsnit i branchen ligger på 5,8, men er ikke 100 % 
sammenligneligt2. 

Kendskab: Med et gennemsnit på 5,0 ligger vi 0,3 over branchebenchmark, men der ses et lille 
fald på 0,1 siden 2015. Med faldet ligger vi i kategorien Utilfredsstillende. Der ses desuden et 
fald i kendskabet til mange af vores anlæg/aktiviteter, og der er relativ stor usikkerhed om, 
hvilken type virksomhed AffaldPlus er. Ca. en tredjedel tror, vi er en privat virksomhed, og en 
del flere end Sorø-borgere tror, at det er os, der står for at hente affaldet hjemme hos dem. 

Kommunikation: Med et gennemsnit på 4,6 ligger vi 0,2 under branhcebenchmark, og der ses 
et fald på 0,4 siden 2015. Vi ligger i kategorien Utilfredsstillende. Særligt scorer vi lavt på 
kommunikation om, hvordan vi håndterer det indsamlede affald. 

Genbrugspladser: Den generelle tilfredshed ligger på 5,9 og er i kategorien Tilfredsstillende.  

Haveaffaldspladser: Den generelle tilfredshed ligger på 5,8 og er i kategorien Tilfredsstillende.  

Nye affaldsordninger og holdning til genbrug: Tilfredsheden med kommunernes nye 
affaldsordninger ligger på 5,5 og er i kategorien Tilfredsstillende. Borgerne går ligesom i 2015 
meget op i sortering og genbrug, og 74 % er enige i, at håndteringen af affald bør være 
kommunernes ansvar. 

Miljø og tryghed: Med et gennemsnit på 5,4 ligger vi i kategorien Tilfredsstillende. Vi er dog 
faldet med 0,6 siden 2015 og ligger under benchmark med 0,4. Miljø og tryghed er det emne, 
hvor vi ser det største fald i borgernes tilfredshed i forhold til undersøgelsen i 2015. 

 

 

  

                                                           
2 Se note 6 på side 7 om dette 
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Om undersøgelsen 
 

4000 kunder, tilfældigt udvalgt blandt borgerne i AffaldPlus’ 6 ejerkommuner3, blev via e-boks 
inviteret til at deltage i den elektroniske undersøgelse. 1180 personer gennemførte 
spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 30. Vores undersøgelse i 2015 havde til 
sammenligning en svarprocent på 13, og den bedre svarprocent i år kan formentlig tilskrives, 
at det har været lettere for respondenterne at medvirke (man er allerede online, når man får 
invitationen og kan med et enkelt klik være i gang med at besvare skemaet). Det gør 
undersøgelsen i år mere repræsentativ end tidligere, men har nok også den effekt, at flere 
borgere uden det store kendskab til AffaldPlus har deltaget. Tidligere har der formentlig været 
flere respondenterne med interesse for emnet, som har deltaget4. 

Denne rapport er skrevet med baggrund i Interresearchs rapport: ”Kundetilfredshed AffaldPlus 
2019”5, hvor data fra undersøgelsen er bearbejdet. Undersøgelsen er, hvor det er muligt, 
sammenlignet med et branchebenchmark og tidligere kundetilfredshedsundersøgelser lavet for 
AffaldPlus6. Herudover har Interresearch leveret en ”Brancherapport Forsyningsbranchen 
2018/2019” fra undersøgelser hos andre forsyningsselskaber, som giver mulighed for 
yderligere sammenligning – både med et gennemsnit og et ”Best in Class”-eksempel. Det er 
dog kun muligt at sammenligne få emner for AffaldPlus’ vedkommende. Det skal også nævnes, 
at benchmarktallene fra Interresearch indeholder data fra i alt 16 forsyningsselskaber, hvor 
kun de 9 (inkl. AffaldPlus) arbejder med affald. Der kan endvidere være data i 
brancherapporten, der går tilbage til 2017. AffaldPlus’ data er de nyeste i rapporten. 

Rapporten her er forsynet med egne observationer og baggrundsoplysninger, hvor det er 
relevant.  

Undersøgelsens resultater er dels opgjort med en score ud fra den nedenstående syvtrinsskala, 
dels opgjort i procent. Scoren er regnet ud for de spørgsmål, hvor respondenterne er blevet 
bedt om at angive deres enighed/tilfredshed med en række udsagn: 

1 

Helt uenig 
2 3 

4 

Hverken enig 
eller uenig 

5 6 
7 

Helt enig 
Ved ikke 

 
Skalaen ’Meget utilfreds’ (1) til ’ Meget tilfreds’ (7) forekommer også. Ifølge Interresearch kan 
man almindeligvis antage, at følgende gør sig gældende: 

Resultater under 4 er uacceptabelt 
Resultater mellem 4,1 og 5 er utilfredsstillende 
Resultater mellem 5,1 og 6 er tilfredsstillende 
Resultater mellem 6,1 og 7 er fremragende 

                                                           
3 AffaldPlus bestilte hos Det Centrale Personregister en repræsentativ stikprøve på 4000 personer over 18 
år bosiddende i Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. 
4 I 2015 fik man link og adgangskode i et fysisk brev og skulle selv indtaste dette i en browser. 
5 Se bilag 3 
6 AffaldPlus har gennemført kundetilfredshedsundersøgelse blandt borgere i 2013 og 2015 og blandt 
virksomhederne på genbrugspladserne i 2016. 
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I rapporten har vi nogle steder lagt procentsatserne for kategorierne 5, 6 og 7 sammen og 
tæller dem som ’enige’/’tilfredse’ - vel vidende, at der er varierende grad af 
enighed/tilfredshed. Ligeså regnes svarene i kategorierne 1, 2 og 3 sammen på den 
’uenige’/’utilfredse’ side. 

Konteksten 
På tidspunktet for gennemførelse af undersøgelsen havde to af AffaldPlus’ ejerkommuner (Sorø 
og Slagelse) haft ny affaldsordning i et år. Næstved, Ringsted og Vordingborg i ca. 7 måneder. 
Faxe var netop gået i gang med at køre nye beholdere ud d. 1. april 2019, hvorfor en del 
Faxe-borgere endnu ikke havde nået at stifte bekendtskab med den nye sorteringsmåde, da de 
skulle besvare skemaet. Dette bærer undersøgelsens resultater delvist præg af. 

To andre forhold i undersøgelsens kontekst er i øvrigt værd at bemærke: Der var i 
januar/februar 2019 – særligt i Vordingborg - en større mediesag omkring plast i den pulp, 
AffaldPlus afsætter til landbruget. Desuden var der i marts/april 2019 en mediesag (også med 
oprindelse i Vordingborg), hvor skraldemænd blev grebet i at blande sorteret affald sammen. 
Begge sager kan visse steder læses ud af resultaterne, ikke mindst i de åbne besvarelser. 
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Baggrundsspørgsmål 
 

I forhold til undersøgelsen i 2015 er der i 2019 dobbelt så mange enlige (20 % i alt) og altså 
færre familier/samboende blandt deltagerne. Desuden er der en smule flere yngre deltagere, 
men det er stadig over halvdelen, hvor den ældste person i husstanden er over 60. Desuden er 
der 6 % flere i denne undersøgelse, som bor i lejlighed eller rækkehus i forhold til i 2015. Der 
er en fin fordeling af respondenter fra hver enkelt kommune, men selvfølgelig flest fra de to 
store kommuner, Næstved og Slagelse. 

 

 

 

 

 

Der er lidt færre i denne undersøgelse, som er regelmæssige brugere af genbrugs- og 
haveaffaldspladserne7. Det er dog tilsyneladende ikke manglende mobilitet, der er årsagen: 
Lidt færre end sidst, men trods alt 9 ud af 10, angiver at have bil eller let adgang til at låne én. 
For trailer er det 7 ud af 10, som angiver at have en trailer eller let adgang til at låne én. 

  

                                                           
7 Læs mere om dette under ”Genbrugspladser/haveaffaldspladser”. 
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Overordnet indtryk/tilfredshed 
 

 

Med et gennemsnit på 5,7 er det Overordnede indtryk/Tilfredsheden alt i alt blandt AffaldPlus’ 
kunder faldet med 0,5 siden 2015. Den er dog stadig indenfor kategorien Tilfredsstillende, men 
ikke Fremragende som i 2015. 81 % er overvejende enige i at have et godt indtryk af 
AffaldPlus, mens 5 % er overvejende uenige. 

Til sammenligning ligger gennemsnittet i branchen på 5,8. Det skal dog bemærkes, at 
spørgsmålene i 2015 og 2019 ikke er 100 % sammenlignelige8, men kan dog angive et niveau. 

Der er variationer på op til 0,5 kommunerne imellem. Det er borgerne i Ringsted, der med 5,9 
har det bedste indtryk af AffaldPlus, mens borgerne i Faxe med 5,4 tilkendegiver mest 
uenighed i udsagnet. 

 

 

 

  

                                                           
8 Vi har spurgt til kundernes generelle indtryk af AffaldPlus (”Jeg har generelt et godt indtryk af 
AffaldPlus”), og de øvrige deltagende selskaber har spurgt til tilfredshed alt i alt med xx Forsyning. 
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Miljø og tryghed 
Vi har spurgt til en række forhold, som indikerer borgernes tilfredshed med AffaldPlus, når det 
gælder vores evne til at passe på miljøet og sikre mest mulig genanvendelse. Med et 
gennemsnit på 5,4 ligger vi i kategorien Tilfredsstillende. Vi er dog faldet med 0,7 siden 2015 
og ligger i dag under benchmarket på 5,8.  

 

Generelt for alle de fem udsagn, vi har spurgt til, ses den største tillid til AffaldPlus blandt 
borgerne i Ringsted og Næstved, mens den er lidt lavere i Vordingborg. Den lidt mindre tillid i 
Vordingborg kan skyldes de tidligere omtalte mediesager. 

Kigger vi specifikt på det sidste udsagn ”Jeg har tillid til, at AffaldPlus behandler det 
indsamlede affald forsvarligt i forhold til klima, miljø og genanvendelsesmuligheder”, ligger 
enigheden i udsagnet på 5,5, mens det i 2015 lå på 6,1. Branchebenchmarket ligger på 5,8. 
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Kendskab 
 
Vores score i forhold til Kendskab9 ligger på 5,0. Det er 0,3 over branchebenchmark, men et 
lille fald på 0,1 siden 2015, og dermed placeres vi i kategorien Utilfredsstillende. Det er i Faxe 
og Ringsted, vi ser den laveste kendskabsgrad (begge på 4,8), mens kendskabet i Sorø er 
højst (5,3).  

 

Kendskab til drift af anlæg 
Næsten alle ved, at vi driver genbrugs- og haveaffaldspladser (hhv. 94 og 87 %). Der ses et 
lille fald på et par procentpoint siden 2015. Kendskabet til genbrugspladserne er lavest i 
Vordingborg og Ringsted og højest i Sorø, mens det for haveaffaldspladsernes vedkommende 
er lavest i Ringsted og højest i Næstved. 

 

Kundernes viden om vores genbrugsbutikker er på 65 % - den er steget med 9 %-point i 
forhold 2015. Her er det ikke overraskende i Næstved, som i længst tid har haft en 
genbrugsbutik, at kendskabet er størst (81 %), mens det er lavest i Ringsted og Slagelse (kun 
lige over halvdelen kender til).  

 

 

                                                           
9 Spørgsmålet ”Hvor godt er dit kendskab til AffaldPlus?” 
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Kundernes kendskab til vores affaldsenergianlæg er faldet til 63 % mod 73 % i 2015. Der er 
højst kendskab i Næstved (76 %) og lavest i Ringsted (48 %). 

 

Biobrændselsanlægget er en ny aktivitet i AffaldPlus siden sidste undersøgelse. Kendskabet til 
dette er på 43 %. Der er højst kendskab i Næstved (51 %), hvor anlægget ligger, og lavest i 
Ringsted (32 %). Tidligere havde vi 3 komposteringsanlæg i vores opland, men aktiviteten er 
nu indstillet, og på det tilbageværende anlæg fremstiller vi nu biobrændsel og har derfor også 
ændret navnet. Kendskabet til vores tidligere komposteringsanlæg lå i 2015 på 69 %, men 
tallene er ikke direkte sammenlignelige. 

 

Kundernes viden om, at vi driver miljøanlæg, er faldet til 50 % mod 56 % i forhold 2015. Der 
er højst kendskab i Næstved (55 %) og lavest i Faxe (41 %), hvilket kan undre, da vores ene 
miljøanlæg netop ligger i Faxe Kommune. 

 

Kundernes viden om vores genbrugsterminal er faldet markant siden 2015. I dag ligger 
kendskabet på 56 %, hvor det i 2015 lå på 82 %. Der er højst kendskab i Næstved (66 %), 
hvor terminalen ligger, og lavest i Faxe (45 %). 

 

For vores nye forbehandlingsanlæg til madaffald er kendskabet på 47 %. Der er højst 
kendskab i Næstved (59 %), hvor anlægget ligger, dog skarpt efterfulgt af Sorø på 57 %. 
Lavest kendskab er der i Faxe med 29 %. Her er ordningen for frasortering af madaffald dog 
også meget ny på spørgetidspunktet. 
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Kendskab til, hvem som står for indsamling af husholdningsaffald 

Ca. en tredjedel svarer, at det er kommunen, som står for indsamlingen af husholdningsaffald 
derhjemme. 17 % svarer AffaldPlus, mens 28 % svarer både kommunen og AffaldPlus. 23 % 
svarer ”ved ikke”. AffaldPlus står kun for indsamlingen af husholdningsaffald i Sorø Kommune, 
så undersøgelsen afslører, at der er en del flere end Sorø-borgere, som tror, at AffaldPlus har 
noget at gøre med deres affaldsordning derhjemme. 

 

Denne ’forvirring’ om, hvem der henter affald derhjemme, kan for borgere i Ringsted og 
Slagelse skyldes, at vi hos dem jo henter storskrald og haveaffald. Et ’forkert’ svar kan derfor 
være fordi, man anser sit storskrald for at være husholdningsaffald.  

Tilsyneladende er der størst bevidsthed i Vordingborg og Ringsted om, at det er kommunen, 
der står for indsamlingen af husholdningsaffald. Her svarer hhv. 45 og 44 % kommunen, og 
hhv. 10 og 11 % svarer AffaldPlus. I Sorø er der 35 % der ved, at det er AffaldPlus, som står 
for ordningen. Lavet kendskab/størst usikkerhed er der i Slagelse, men i det hele taget har 
borgerne en noget uklar opfattelse af, hvad henholdsvis kommunen og AffaldPlus tager sig af. 

Offentlig eller privat virksomhed 
Der er ret stor usikkerhed om, hvilken type virksomhed AffaldPlus er. Godt og vel en tredjedel 
(35 %) svarer ’rigtigt’ ved at angive, at AffaldPlus er offentlig. Men 28 % svarer privat, og den 
højeste andel – nemlig 37 % - svarer ”ved ikke”. 

I Ringsted er det over en tredjedel, som tror, AffaldPlus er et privat foretagende, mens 
kendskabet til, at AffaldPlus er offentlig, tilsyneladende er størst i Næstved, hvor næsten 
halvdelen ved det. Men borgerne er meget i tvivl om spørgsmålet, hvilket ses af den meget 
høje andel af ”ved ikke”. 
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Kun Sorø-borgere: Kendskab til drift af ordninger i Sorø  
Når vi kun spørger Sorø-borgerne, er det lidt mere end tre fjerdedele (76 %), som ved, at det 
er AffaldPlus, der står for indsamlingen af husholdningsaffald i Sorø. AffaldPlus har varetaget 
denne opgave siden 1. januar 2016. 

 

17 % ved, at det er AffaldPlus, som står for driften af Sorø Fjernvarme. Her skal det nævnes, 
at kun en relativ lille del af Sorøs borgere (godt 1500 husstande) modtager fjernvarme fra 
Sorø Fjernvarme. AffaldPlus har varetaget denne opgave siden 1. januar 2018. 

 

Kun Slagelse-borgere: Kendskab til drift af storskralds- og haveaffaldsordning i Slagelse 
Når vi kun spørger Slagelse-borgere, er det 69 %, som ved, at det er AffaldPlus, som står for 
indsamlingen af haveaffald og storskrald i kommunen. AffaldPlus har varetaget denne opgave 
siden 1. maj 2018. 
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Kun Ringsted-borgere: Kendskab til drift af storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted 
Når vi kun spørger Ringsted-borgere, er det 62 %, som ved, at det er AffaldPlus, som står for 
indsamlingen af haveaffald og storskrald i kommunen. Set i lyset af at AffaldPlus kun har 
varetaget denne opgave et par måneder på spørgetidspunktet (siden 1. marts 2019), er 
kendskabet relativt udbredt og næsten på niveau med kendskabet i Slagelse, hvor ordningen 
har været i gang et års tid. 

 

Kendskab til YderZonen 
Lidt flere end i sidste undersøgelse kender til formidlingscentret YderZonen. Kendskabet er 
steget til 21 % i 2019 mod 16 % i 2015. Det skal bemærkes, at YderZonens markedsføring 
primært rettes mod skoler, institutioner og uddannelsessteder og ikke mod ’almindelige 
borgere’, som udgør respondenterne i denne undersøgelse. Der er størst kendskab til 
YderZonen i Næstved og lavest i Slagelse. 

 

Kendskab til elektronisk nyhedsbrev 
Kendskabet til AffaldPlus’ elektroniske nyhedsbrev er faldet markant siden 2015 – faktisk en 
halvering fra 32 % i 2015 til 15 % i 2019. Det kan undre, da antallet af tilmeldte modtagere 
aldrig har været højere end nu (godt 1500 på spørgetidspunktet). Der er nogenlunde lige stort 
kendskab til nyhedsbrevet i Næstved, Vordingborg og Faxe. Lavest kendskab er der i Ringsted, 
Slagelse og Sorø, hvor niveauet er næsten ens. 

 

Kendskab til AffaldPlus’ facebook-side  
AffaldPlus oprettede en side på facebook i juni 2018. Siden har i dag ca. 1500 følgere. 
Kendskabet til denne er på 28 %, hvilket er væsentlig højere end kendskabet til sagssiden om 
affaldsminimering (Skralderiet), som vi spurgte til i 2015. Den lå dengang på 12 %. 
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Kendskabet til AffaldPlus’ facebookside er højest i Vordingborg (35 %) og lavest i Ringsted (21 
%). 

 

Kendskab til Affalds-ABC’en  
AffaldPlus lavede sammen med kommunerne i maj måned 2018 en elektronisk 
sorteringsvejledning kaldet Affalds-ABC’en. Den er først blevet relevant for borgerne i takt 
med, at kommunerne er begyndt med nye affaldsordninger. Kendskabet til ABC’en er på 39 %, 
højst i Vordingborg, hvor over halvdelen kender til den, og lavest i Faxe (25 %), hvor de kun 
lige er startet ny affaldsordning. 

 

Kendskab til genbrugspladserne sms-service  
AffaldPlus har siden efteråret 2017 haft en sms-service til kunderne på genbrugspladserne. 
Der er i dag ca. 350 modtagere. Ca. en tredjedel svarer ja til, at de kender til servicen. Størst 
kendskab er der i Næstved og Vordingborg (over 40 %), og lavest i Ringsted og Faxe (hh. 18 
og 19 %). 
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Kendskab til PlusMarkeder  
AffaldPlus har siden 2013 holdt PlusMarkeder – en slags ’pop up’-loppemarkeder på 
Vordingborg, Ringsted og Slagelse Genbrugspladser. Kendskabet til disse ligger på 44 % - 
højst i Vordingborg (65 %), som har holdt flest markeder til dato. Lavest er kendskabet i Sorø 
(28 %), hvor der aldrig har været holdt PlusMarked. Vi har ikke i tidligere undersøgelser spurgt 
til kendskabet af PlusMarkeder. 

 

Kendskab til Byttemarkeder 
AffaldPlus har siden 2014 holdt byttemarkeder rundt omkring i kommunerne, hvor private kan 
bytte sig til hinandens genbrugelige effekter. Byttemarkederne arrangeres gerne i samarbejde 
med andre frivillige organisationer. Kendskabet til byttemarkederne er på 23 % - højst i 
Næstved og Vordingborg (27 %) og lavest i Slagelse (17 %). 

 

Kendskab til Store Genbrugsdag 
AffaldPlus har i mere end 10 år holdt en årlig Store Genbrugsdag, hvor private kan få en gratis 
loppestand på vores største genbrugspladser. Kendskabet til dagen er på 34 %, hvilket er et 
stort fald siden 2015, hvor over halvdelen kendte til dagen (56 %). Størst kendskab til dagen 
er der i Vordingborg med 52 % og lavest i Faxe med 21 %. 

 

Kendskab til benyttelse af alle genbrugs- og haveaffaldspladser  
I AffaldPlus’ ejerkommuner må borgere og virksomheder benytte alle genbrugs- og 
haveaffaldspladser, dvs. også dem, der ikke ligger i ens egen kommune. Det ved 67 % i dag, 
mens det tal i 2015 var langt højere – nemlig 83 %. Størst kendskab er der i Næstved med 78 
%, og lavest er der i Ringsted med 57 %. 
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Kommunikation 
Vores score i forhold til Kommunikation ligger på 4,6. Vi er faldet med 0,4 siden 2015 og er 
dermed kommet 0,2 under branchebenchmark. Vi ligger fortsat i kategorien Utilfredsstillende. 
Særligt scorer vi lavt på kommunikation om, hvordan vi håndterer det indsamlede affald.  

 

Spørgsmålet ”AffaldPlus sørger for at holde mig tilstrækkeligt orienteret, så jeg kan sortere mit 
affald korrekt” scorer samlet set 5,0. Det var på 5,4 i 2015 og branchebenchmarket ligger på 
5,2. Ringsted har den højeste tilfredshed med 5,2, og Faxe med 4,8.  
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Spørgsmålet ”AffaldPlus informerer tilstrækkeligt om, hvordan de håndterer det indsamlede og 
indleverede affald” scorer samlet set 4,3. Det var på 4,7 i 2015, og branchebenchmark ligger 
på 4,4. Der er størst tilfredshed i Sorø og Næstved med 4,4, mens Slagelse ligger lavest med 
4,1. 

 

Har du indenfor de seneste 6 måneder… 
- Set eller hørt om AffaldPlus i medierne?  
Her svarer over halvdelen ja (53 %) og flest i Vordingborg, hvor 66 % kan huske at have hørt 
om os. Dette kan være hjulpet på vej af de mediesager, som er omtalt tidligere. Der er færrest 
i Slagelse (44 %), der kan huske at have hørt om AffaldPlus i pressen. Der findes ikke et 
sammenligneligt spørgsmål fra 2015. 

- Modtaget informationsmateriale fra eller om AffaldPlus? 
Her svarer halvdelen ja – flest fra Ringsted (58 %) og Faxe (57 %) og færrest fra Slagelse (39 
%). Der findes ikke et sammenligneligt spørgsmål fra 2015. 

- Besøgt AffaldPlus’ hjemmeside? 
Godt en tredjedel (31 %) har besøgt hjemmesiden. Faxe skiller sig ud ved at have en del færre 
hjemmesidebesøg - omkring 24 % mod 30-34 % i de øvrige kommuner. Der findes ikke et 
sammenligneligt spørgsmål fra 2015. 

- Været i telefonisk kontakt med AffaldPlus? 
Kun omkring 7 % af de adspurgte har haft telefonisk kontakt til AffaldPlus – flest fra Næstved, 
Slagelse og Sorø, færrest fra Ringsted (2 %), hvilket kan undre, eftersom AffaldPlus driver 
storskralds- og haveaffaldsordning her og varetager kontakten til kunderne. Ordningen er dog 
på spørgetidspunktet relativ ny. 
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Genbrugspladser og haveaffaldspladser 
 
Tilfredshed med og brug af genbrugspladser 

 

Tilfredsheden med genbrugspladserne10 generelt ligger på 5,9 og er i kategorien 
Tilfredsstillende. Der er ikke store variationer fra kommune til kommune, men størst er 
tilfredsheden i Ringsted og lavest i Faxe og Vordingborg. 

 

Der er desværre ingen sammenlignelige data fra 2015 eller branchen. Det skyldes primært, at 
vi i denne undersøgelse ikke har spurgt konkret ind til forhold på genbrugspladsen som fx 
plads i containerne, skiltning, rengøring og personalets vejledning11. Det nærmest 
sammenlignelige tal for tilfredsheden med genbrugspladserne i 2015 er på 5,8, og det tal 
dækker både over åbningstider, indretning, skiltning og personale.  

Benyttelse 
Der ses et ret stort fald i brugen af genbrugspladserne blandt respondenterne. Hvor 66 % i 
2015 angav at have benyttet genbrugspladserne 5 gange eller flere inden for det sidste halve 
år, er det i 2019 kun 48 %. Samtidig svarer 9 %, at de slet ikke har været der, og 2 % at de 
aldrig kommer der. De sammenlignelige tal fra 2015 er på hhv. 3 % og 1 %. Resultaterne kan 
til dels forklares med, at flere af respondenterne i denne undersøgelse bor i 
lejlighed/rækkehus, og derfor formentlig ikke er de mest hyppige gæster på 
genbrugspladserne. AffaldPlus’ egne registreringer af det årlige antal kundebesøg er steget 
med ca. 100.000 siden 2015. 

 

                                                           
10 Spørgsmål: ”Jeg er generelt tilfreds med AffaldPlus’ genbrugspladser” 
11 Disse forhold er undersøgt i genbrugspladsernes exitmålinger i 2018, hvorfor de ikke indgår i den 
overordnede kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse. 
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Tilfredshed med og brug af haveaffaldspladser 

 

Tilfredsheden med haveaffaldspladserne12 generelt ligger på 5,8. Resultatet ligger i kategorien 
Tilfredsstillende. Der ses ikke store variationer fra kommune til kommune, men størst er 
tilfredsheden i Ringsted (der som den eneste af vores kommuner ikke har nogen 
haveaffaldsplads!) og lavest i Sorø og Vordingborg. 

 

 

                                                           
12 Spørgsmål: ”Jeg er generelt tilfreds med AffaldPlus’ haveaffaldspladser” 



21 
 

Der er heller ikke her sammenlignelige data fra 2015 eller branchen. Det skyldes igen, at vi 
ikke har spurgt konkret ind til forhold på haveaffaldspladserne (fx afstand, skiltning og plads). 
Det nærmest sammenlignelige tal for tilfredsheden med haveaffaldspladserne i 2015 er på 5,9.  

Også når det gælder brugen af haveaffaldspladser, kan vi se et fald i forhold til 2015 – dog 
ikke lige så markant som for genbrugspladserne. Hvor 23 % i 2015 angav at have benyttet 
haveaffaldspladserne 5 gange eller flere inden for det sidste halve år, er det i 2019 kun 18 %. 
38 % svarer, at de slet ikke har været der inden for det sidste halve år, og 10 % kommer der 
aldrig. De sammenlignelige tal fra 2015 er på hhv. 40 % og 3 %.  
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Holdning til affald og sortering 
 

Vi har spurgt til borgernes holdning til sortering og genbrug, og hvem der efter deres mening 
bør have ansvaret for affaldshåndteringen. 

Til udsagnet ”Det skal være kommunens ansvar at sørge for, at affaldet fra borgere og 
virksomheder håndteres miljømæssigt korrekt” tilkendegiver samlet set 74 % enighed (50 % 
er endda ’helt enige’), mens 11 % erklærer sig uenige. 16 % svarer hverken/eller. Der er 
tilsyneladende en udbredt holdning til, at myndighedsrollen og ansvaret skal forblive hos 
kommunerne. Der er ikke de store variationer fra kommune til kommune, men de mest enige i 
udsagnet findes i Ringsted, mens de mindst enige er fra Vordingborg og Faxe.  

 

 

Der er en tydelig miljøbevidsthed blandt borgerne: 91 % erklærer sig enige i, at ”Vi bør 
genbruge så meget som muligt”, mens 6 % er uenige. Disse tal er meget lig 2015-tallene, som 
lå på hhv. 94 % og 4 %. Der er igen ikke de store variationer fra kommune til kommune, men 
de mest enige i udsagnet findes i Ringsted og Sorø, mens de mindst enige er fra Faxe. 

7%
2% 2%

16%
9%

15%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Det skal være kommunens 
ansvar at sørge for, at affaldet 
fra borgere og virksomheder 

håndteres miljømæssigt korrekt 
Total: 5,6



23 
 

 

For udsagnet ”Jeg går meget op i at sortere mit affald rigtigt” erklærer 87 % sig enige. Dette 
tal er uændret siden 2015. Andelen af uenige er steget en smule: 7 % er uenige i 2019, mens 
det i 2015 var 3 %. Flere svarede ”Hverken/eller”.13 Der er nogen variation mellem 
kommunerne: De mest enige finder vi i Vordingborg og de mindst enige i Faxe. 
 

 

  

                                                           
13 Den opgivne score i Interresearchs rapport for disse to spørgsmål kan ikke sammenlignes fra 2015 til 
2019: Tallet for udsagn 1 lå i 2015 på 4,6, mens det i dag ligger på 6,4. For udsagn 2 lå det i 2015 på 
4,4, mens det i dag ligger på 6,0. At tallene ikke kan sammenlignes skyldes, at vi i 2015 spurgte på en 5-
punkt-skala i forhold til enighed og i 2019 på en 7-punkt-skala – derfor er scoren i 2019 højere, men 
enigheden stort set den samme.  
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Tilfredshed med og kendskab til nye affaldsordninger 
Tilfredsheden med kommunernes nye affaldsordninger ligger på 5,5 og er i kategorien 
Tilfredsstillende. Spørgsmålet er i sagens natur nyt i denne undersøgelse, og der er ingen 
benchmark-tal. De mest tilfredse borgere finder man i Ringsted, Slagelse og Sorø, som alle 
ligger på 5,7. De mindst tilfredse er i Faxe (med 4,8), men her er den nye affaldsordning også 
kun lige gået i gang. 

 

 

 

Borgernes holdning til ”Jeg vil gerne have hentet flere typer sorteret affald derhjemme” er lidt 
blandet: 39 % sammenlagt tilkendegiver, at de gerne vil have flere typer sorteret affald hentet 
derhjemme, mens 21 % udtrykker uenighed. Samtidig er 39 % hverken for eller imod. Der er 
ikke store variationer imellem kommunerne, men den største interesse for at få hentet flere 
affaldstyper derhjemme finder man i Sorø og Ringsted.  
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På den anden side er udsagnet: ’Jeg synes, det er gået for vidt med al den sortering’. Her 
tilkendegiver sammenlagt 65 % uenighed i udsagnet, mens 16 % er enige i, at det er gået for 
vidt. 19 % svarer hverken/eller. Der er forholdsvis stor forskel på kommunerne: Faxe har den 
største andel af borgere, der tilkendegiver, at det er gået for vidt (på trods af at de dårligt er 
startet på den nye ordning). Det er dog ikke usædvanlig at se skepsis over for sortering blandt 
borgere, der står lige over for at gå i gang med nye affaldsordninger. Sorø og Ringsted er 
dem, der tilkendegiver mindst enighed i udsagnet. Der gøres opmærksom på, at for dette 
spørgsmål vurderes en lav samlet score som positiv, da en lav score indikerer interesse for 
mere sortering. 

 

 

 

I undersøgelsen har vi spurgt specifikt til, om borgerne ved, at de som en del af deres nye 
affaldsordning kan få hentet batterier og småt elektronik derhjemme. Når det gælder batterier, 
svarer 72 % ja til at vide det, mens det for småt elektronik ’kun’ er 46 %. Alle kommuner har 
også i de tidligere affaldsordninger hentet batterier derhjemme, mens tiltaget for småt 
elektronik er nyt i flere af kommunerne.  

Mest kendskab til batteriordningen er der i Vordingborg med 81 %. I Faxe er det derimod kun 
lige over halvdelen, der kender til ordningen. For ordningen med småt elektronik er der størst 
kendskab i Sorø med 60 %, og lavest kendskab er der i Faxe med 28 % kendskab. 
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Kommentarer til AffaldPlus fra kunderne 
Til sidst i spørgeskemaet havde respondenterne mulighed for at skrive en kommentar til 
AffaldPlus. I alt 270 respondenter har skrevet en eller flere kommentarer, og sammenlagt er 
det blevet til 303 kommentarer.  

I bilag 5 er kommentarerne opdelt i overordnede emner. 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. 

Sammenfatning af kommentarer 

Hjemmeordningerne 
De 137 kommentarer går på hjemmeordningerne/husstandsindsamlingerne. Her er det 
emnerne pladsproblemer i skraldespandene, ombytning af rummene i genbrugsbeholderen og 
tømningsfrekvensen, som får flest ord med på vejen. Der er også flere forslag til at få hentet 
flere affaldstyper – primært blød plast – på hjemmeadressen. En del kommentarer går 
desuden på afhentningen/skraldemændene, og på at skraldemændene ikke kører 
affaldsbeholderne på plads. Der er også bemærkninger til informationen (og manglen på 
samme) i forbindelse med de nye ordninger/hjemmeordningerne. 

Sammenblanding af affald 
Der er 22 bemærkninger om sammenblanding af affaldet og den mistillid, det medfører. Det er 
tydeligt, at denne sag, som var i medierne på samme tidspunkt som undersøgelsen kørte, har 
påvirket respondenternes svar. 

Genbrugspladser og haveaffaldspladser 
Der er 52 bemærkninger om AffaldPlus’ genbrugs- og haveaffaldspladser. Nogle er forslag til 
en anderledes indretning af pladserne eller bemærkninger til åbningstiderne. Der er også flere 
bemærkninger til personalets opførsel, nogenlunde lige dele positiv og negativ kritik. 

Storskrald/haveaffald 
Der er 24 bemærkninger, som både kan både gå på kommunernes og AffaldPlus’ 
henteordninger for storskrald og haveaffald. Ønsket om, at der bliver hentet flere affaldstyper 
går igen, men der er også flere bemærkninger om, at ordningen ikke er overskuelig/nem at 
bruge. 

Kommunikation generelt 
Der er 17 kommentarer, der relaterer sig til kommunikation.  Generelt efterlyses der mere 
information om, hvordan affaldet bliver genbrugt samt miljøgevinsterne ved det. 

Generelt 
Der er 38 generelle bemærkninger, som er svære at rubricere og har meget forskellig 
karakter.  De 11 kan betragtes som ros til AffaldPlus.  

Bemærkninger til undersøgelsen 
Der er 13 bemærkninger til undersøgelsen og det tidspunkt, den er sendt ud på. Flere 
kommentarer går på, at borgeren endnu ikke er startet ny sorteringsordning derhjemme og 
derfor ikke har forudsætning for at svare. Der er også flere, der nævner, at timingen med 
mediesagen om sammenblanding af affald ikke er heldig. 
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Oversigt over bilag 
 

Bilag 1: Spørgeramme 

Bilag 2: Invitationsbrev 

Bilag 3: ”Kundetilfredshed AffaldPlus 2019” fra Interresearch 

Bilag 4: “Brancherapport forsyningsbranchen” fra Interresearch 

Bilag 5: Kommentarer fra kunderne 



29.7.2019 Vis udskrift: "AffaldPlus - Kundetilfredshed 2019"

https://app01.defgosoftware.net/defgo/SurveyServlet?print=true&preview=print&id=1575655&dummy=15643934992473010780 1/12

0% 0%  100% 

1. Velkommen til AffaldPlus' kundetilfredshedsundersøgelse.

AffaldPlus er dit lokale affaldsselskab.

I det følgende bliver du stillet nogle spørgsmål om AffaldPlus. Du bedes tage
stilling til spørgsmålene så godt, som du kan.

Klik på Næste for at gå i gang med spørgeskemaet.

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 3%  100% 

2. Hvor mange personer bor i alt i husstanden? *

Kun ét svar

1

2

3

4

5

6 eller flere

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 7%  100% 

3. Hvad er alderen på den ældste, som bor i husstanden? *

Kun ét svar

18-29 år

30-44 år

45-59 år

60 år eller ældre

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 11%  100% 

4. I hvilken kommune bor husstanden? *

Kun ét svar

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 14%  100% 

5. Hvordan bor husstanden? *

Kun ét svar

Enfamiliehus (villa, villalejlighed, landejendom m.m.)

Lejlighed eller rækkehus

Sommerhus

Andet

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 18%  100% 

6. Har husstanden...?

Kun ét svar i hver linje

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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Ja

Nej, men har let adgang
til at låne én Nej

Bil

Trailer

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 22%  100% 

7. Hvor godt er dit kendskab til AffaldPlus? *

Kun ét svar

1. Kender slet ikke AffaldPlus

2

3

4

5

6

7. Kender meget godt

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 25%  100% 

8. Vidste du, at AffaldPlus driver...? *

Kun ét svar i hver linje

 

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
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Ja Nej

Genbrugspladser

Haveaffaldspladser

Genbrugsbutikker

Affaldsenergianlæg (hvor affaldet brændes og bliver
til el og fjernvarme)

Biobrændselsanlæg (hvor der produceres
biobrændsel ud af haveaffald)

Miljøanlæg (hvor der bl.a. deponeres affald, som
ikke kan genbruges eller brændes)

En genbrugsterminal (hvor genanvendelige
materialer omlastes og sendes til genanvendelse)

Et forbehandlingsanlæg til madaffald (hvor
madaffald omsættes til biopulp, der kan bruges til
at producere biogas)

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 29%  100% 

9. Hvem står for indsamlingen af husholdningsaffald hjemme hos dig? *

Kun ét svar

Min kommune

AffaldPlus

Min kommune og AffaldPlus

Ved ikke

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

 

Spring:
4=1 GOTO 13
4=2 GOTO 13
4=3 GOTO 12
4=4 GOTO 11
4=6 GOTO 13
4=7 GOTO 13
0% 33%  100% 

10. AffaldPlus i Sorø *

Kun ét svar i hver linje

 Ja Nej

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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Vidste du, at AffaldPlus driver Sorø Fjernvarme?

Vidste du, at AffaldPlus står for indsamlingen af
affald i Sorø Kommune?

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

 Spring:
4=5 GOTO 13
0% 37%  100% 

11. Storskrald og haveaffald  i Slagelse *

Kun ét svar i hver linje

 Ja Nej

Vidste du, at AffaldPlus står for indsamlingen af
haveaffald og storskrald i Slagelse Kommune?

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

 Spring:
4=4 GOTO 13
0% 40%  100% 

12. Storskrald og haveaffald i Ringsted *

Kun ét svar i hver linje

 Ja Nej

Vidste du, at AffaldPlus står for indsamlingen af
storskrald og haveaffald i Ringsted Kommune?

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 44%  100% 

13. Hvilken type virksomhed er AffaldPlus? *

Kun ét svar

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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Offentlig

Privat

Ved ikke

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 48%  100% 

14. Vidste du, at AffaldPlus... *

Kun ét svar i hver linje

 Ja Nej

- har besøgscentret YderZonen, hvor børn og unge
kan komme på besøg?

- udgiver et månedligt, elektronisk nyhedsbrev?

- har en facebookside med tips om
affaldssortering?

- har en "Affalds-ABC", hvor du kan indtaste
søgeord og få svar på, hvordan du skal sortere dit
affald?

- har en sms-service, hvor du kan få besked om fx
nye åbningstider på genbrugspladserne?

- flere gange årligt holder Plusmarkeder med salg
af effekter fra genbrugspladserne?

- flere gange årligt holder byttemarkeder, hvor
private kan bytte ting og sager?

- én gang årligt holder Store Genbrugsdag med
loppemarked?

- har genbrugspladser og haveaffaldspladser i alle 6
kommuner, og at du må benytte dem alle?

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 51%  100% 

15. Hvor enig er du i følgende udsagn? *

Kun ét svar i hver linje

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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Helt

uenig 
1 2 3

Hverken
eller

4 5 6
Helt enig

7 Ved ikke

AffaldPlus sørger for at holde mig tilstrækkeligt
orienteret, så jeg kan sortere mit affald korrekt

AffaldPlus informerer tilstrækkeligt om, hvordan de
håndterer det indsamlede og indleverede affald

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 55%  100% 

16. Har du inden for de seneste 6 måneder... *

Kun ét svar i hver linje

 Ja Nej

- set eller hørt om AffaldPlus i medierne?

- modtaget informationsmateriale fra eller om
AffaldPlus?

- besøgt AffaldPlus' hjemmeside
www.affaldplus.dk?

- været i telefonisk kontakt med AffaldPlus?

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 59%  100% 

17. Hvor ofte har husstanden benyttet genbrugspladserne inden for de seneste
6 måneder? *

Kun ét svar

Slet ikke

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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1 gang

2 gange

3 gange

4 gange

5 gange eller flere

Besøger aldrig genbrugspladserne

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 62%  100% 

18. Hvor tilfreds er du med AffaldPlus' genbrugspladser? *

Kun ét svar i hver linje

 
Helt

uenig
1 2 3

Hverken
eller 

4 5 6
Helt enig

7

Ved
ikke/ikke
relevant

Jeg er generelt tilfreds med AffaldPlus'
genbrugspladser

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 66%  100% 

19. Hvor ofte har husstanden benyttet haveaffaldspladserne inden for de
seneste 6 måneder år?

Med haveaffaldspladser menes de af AffaldPlus' pladser, hvor der kun kan
afleveres haveaffald. *

Kun ét svar

Slet ikke

1 gang

2 gange

3 gange

4 gange

5 gange eller flere

Besøger aldrig haveaffaldspladserne

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 70%  100% 

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
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20. Hvor tilfreds er du generelt med AffaldPlus' haveaffaldspladser? *

Kun ét svar i hver linje

 
Helt

uenig
1 2 3

Hverken/eller
4 5 6

Helt
enig

7

Ved
ikke/ikke
relevant

Jeg er generelt tilfreds med AffaldPlus'
haveaffaldspladser

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 74%  100% 

21. Hvor enig er du i følgende udsagn? *

Kun ét svar i hver linje

 
Helt

uenig
1 2 3

Hverken/eller
4 5 6

Helt enig
7

Det skal være kommunens ansvar at sørge for, at
affaldet fra borgere og virksomheder håndteres
miljømæssigt korrekt

Vi bør genbruge så meget som muligt

Jeg går meget op i at sortere mit affald rigtigt

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 77%  100% 

22. Din kommune har inden for det sidste år fået ny affaldsordning, hvor mere
affald bliver hentet ved husstanden.

Hvor enig er du i følgende udsagn?
  *

Kun ét svar i hver linje

 
Helt

uenig
2 3 Hverken/eller

4
5 6 Helt enig

7

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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1

Jeg er generelt godt tilfreds med min kommunes
nye affaldsordning

Jeg vil gerne have hentet flere typer sorteret affald
derhjemme

Jeg synes, det er gået for vidt med al den sortering
derhjemme

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 81%  100% 

23. Vidste du, at du som en del af den nye affaldsordning kan... *

Kun ét svar i hver linje

 Ja Nej

- få hentet batterier derhjemme?

- få hentet småt elektronik derhjemme?

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 85%  100% 

24. Hvor enig er du i følgende?
  *

Kun ét svar i hver linje

 Helt uenig
1 2 3

Hverken
eller 5 6

Helt enig
7

Det er mit indtryk, at AffaldPlus sikrer mest mulig
genbrug af affaldet

Det er mit indtryk, at AffaldPlus håndterer
miljøfarligt affald korrekt

AffaldPlus er god til at varetage miljøets interesser

AffaldPlus er god til at minimere gener i
omgivelserne til AffaldPlus' anlæg

Jeg har tillid til, at AffaldPlus behandler det
indsamlede affald forsvarligt i forhold til klima,
miljø og genanvendelsesmuligheder

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 88%  100% 

25. Tilfredshed alt i alt *

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
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Kun ét svar i hver linje

 Helt uenig
1 2 3

Hverken
eller

4 5 6
Helt enig 

7

Jeg har generelt et godt indtryk af AffaldPlus

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 92%  100% 

26. Hvis du har et godt råd eller en kommentar til AffaldPlus, kan du skrive det
her:

Gerne flere linjer

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 96%  100% 

27. Hvis du gerne vil modtage AffaldPlus' månedlige, elektroniske
nyhedsbrev, kan du skrive din e-mail her.

Vi udsender maks. et nyhedsbrev om måneden. Din e-mail videregives ikke til
andre.

Ved at oplyse din e-mailadresse her, giver du AffaldPlus samtykke til at sende
dig det månedlige nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet
igen via linket nederst i nyhedsbrevet.

Ét svar i hver linje

Fornavn

E-mail

https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/info_defgo.jsp
https://app01.defgosoftware.net/defgo/html2/interresearch/powered_by_defgo.jsp
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powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Næste >

0% 100%  100% 

28. Tak for din besvarelse. Dit svar er gemt, og du kan lukke vinduet ved at
klikke på "Afslut".

powered by defgo®  info  Ryd felter   < Tilbage  Afslut >

29-07-2019 11:44:59 surveyId(1575655)   Udskriv
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April 2019 

 
AffaldPlus  Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland 

Ved Fjorden 20  4700 Næstved  Tlf.: 5575 0800  affaldplus@affaldplus.dk  www.affaldplus.dk 

«Navn» 
«Co_Navn» 
«Adresse» 
«By» 
«Postnummerby» 
  
  
Vi ønsker tilfredse kunder 
 
AffaldPlus er dit lokale affaldsselskab. Vi ønsker at give vores kunder den bedste service, og 
derfor gennemfører vi en undersøgelse af, hvor tilfredse borgerne i vores område er med os. 
  
Du er, sammen med 4000 andre, blevet tilfældigt udvalgt til at deltage i denne undersøgelse 
om AffaldPlus. Undersøgelsen bliver gennemført af analysevirksomheden Interresearch. 
 
Deltag i undersøgelsen – vind gavekort til oplevelser 
Som tak for hjælpen trækker vi lod om 3 gavekort på 1000 kr. til BilletNet. Vinderne får di-
rekte besked, når undersøgelsen er færdig. 
    
Sådan deltager du 
Du deltager i undersøgelsen ved at trykke på linket herunder. Så åbner skemaet, og du kan  
indtaste dit personlige login og dit password. Du kan også kopiere adressen herunder og sætte 
den ind i adressefeltet i din browser. Login og password er unikt for husstanden.  
 

https://www.defgo.net/s.asp?id=1575655&c=ZFZFDMV&s=1&l=da&o=1 
 
Login: «Login» 
Password: «Password» 
 
Det tager 10 minutter 
Sidste frist for at deltage i undersøgelsen er 2. maj 2019. Det tager cirka 10 minutter at be-
svare spørgeskemaet. 
 
Undersøgelsen gennemføres af Interresearch, og din besvarelse er anonym i forhold til Affald-
Plus. Det er naturligvis helt frivilligt, om du vil deltage. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Interresearchs support i dagtimerne på telefon 8882 1888 
eller support@defgo.net. 
 
Vi glæder os til at modtage din besvarelse. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Interresearch og AffaldPlus 

https://www.defgo.net/s.asp?id=1575655&c=ZFZFDMV&s=1&l=da&o=1
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 OM DENNE RAPPORT

BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT

METODE

PERIODE

SPØRGERAMMEN

RAPPORTENS DELE

DASHBOARD

BENCHMARK

Analyseinstituttet interresearch a|s har stået for afvikling af 

AffalPluskundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. 

Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo®, som er et online 

spørgeskemasystem.

I alt blev 4000 kunder inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Data er indsamlet i perioden fra d. 8. april 2019 - 2. maj 2019

Spørgerammen indeholder både spørgsmålet gentaget fra en tilsvarende 

undersøgelse lavet i 2015 samt nye spørgsmål. Dette års måling har især fokus på 

kendskab.

Denne rapport er bygget op af følgende dele:

- Dashboard

- Resultater på de enkelte emneområder

- Bilag

På næste side præsenteres en række nøgletal samlet i et "Dashboard", der kan 

hjælpe dig med at få et overblik over kundetilfredsheden. 

Du vil blive præsenteret for den samlede svarprocent samt nøgletal for tilfredsheden 

og andre udvalgte emneområder.

I løbet af rapporten sammenlignes der med resultaterne fra en tilsvarende 

kundetilfredshedsundersøgelse udført for AffaldPlus i 2015. Derudover er 

resultaterne benchmarket mod forsyningsbranchen som helhed.

På nuværende tidspunkt indeholder interresearch's forsyningsbenchmark resultater 

fra kundetilfredshedsundersøgelse lavet blandt kunder hos Skanderborg Forsyning, 

AffaldPlus, Hillerød Forsyning, Lolland Forsyning, Forsyning Helsingør, Lyngby-

Taarbæk Forsyning, Faxe Forsyning, Nyborg Forsyning, Halsnæs Forsyning, NK 

Forsyning, Novafos, Kalundborg Forsyning, SK Forsyning, Guldborgsund Forsyning, 

FORS og Glostrup Forsyning.
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 OM DENNE RAPPORT

BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT

TOLKNING AF 

RESULTATER

BILAG

SPØRGSMÅL

Mange spørgsmål i denne undersøgelse er besvaret på en skala fra 1-7. Uanset 

spørgsmålets formulering vil et gennemsnit altid være beregnet således, at resultatet 

kan tolkes efter reglen: Jo højere, jo bedre. "Ved ikke" indgår ikke i beregningerne.

Almindeligvis kan man antage at følgende gør sig gældende:

- Resultater under 4 er uacceptabelt

- Resultater mellem 4,1 og 5 er utilfredsstillende

- Resultater mellem 5,1 og 6 er tilfredsstillende

- Resultater mellem 6,1 og 7 er fremragende

Det kommer dog an på de enkelte spørgsmåls formuleringer og indhold.     

Rapportens bilag består af en temaoversigt og evt. Fritekster.

Har du spørgsmål eller kommentarer til denne rapport kan du kontakte din 

projektleder hos Interresearch A/S.
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 DASHBOARD

DIT OVERBLIK

KENDSKAB KOMMUNIKATION GENBRUGSPLADSER

HAVEAFFALD MILJØ OG TRYGHED OVERORDNET INDTRYKNY AFFALDSORDNING OG SORTERING

1180 4000ud af

SVARPROCENT

30%

5,0

4,6

5,9

5,8

5,5

5,4

5,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

KENDSKAB

KOMMUNIKATION

GENBRUGSPLADSER

HAVEAFFALD

NY AFFALDSORDNING OG SORTERING

MILJØ OG TRYGHED

OVERORDNET INDTRYK

4,8

5,0

4,8

5,0

5,3

5,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

5,8

6,0

6,2

5,9

6,0

5,8

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

5,8

5,8

6,1

5,9

5,7

5,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

5,4

5,7

5,9

5,7

5,8

5,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

4,5

4,7

4,8

4,5

4,7

4,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

4,8

5,5

5,7

5,7

5,7

5,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

5,3

5,4

5,5

5,4

5,4

5,1

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KENDSKAB

1. 

Kender 

 slet 

ikke 

Affald- 

Plus 2 3 4 5 6

7. 

Kender 

 meget 

godt Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

Hvor godt er dit kendskab til 

AffaldPlus?
4% 5% 9% 18% 22% 16% 26% 1161 5,0 5,1 4,7

KENDSKAB & I hvilken kommune bor husstanden?

5,0

5,1

4,7

KENDSKAB

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

AffaldPlus, 2019 AffaldPlus, 2015 Benchmark

4,8

5,0

4,8

5,0

5,3

5,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KENDSKAB

Genbrugspladser

Haveaffaldspladser

Genbrugsbutikker

Affaldsenergianlæg (hvor affaldet brændes og bliver til el og fjernvarme)

Biobrændselsanlæg (hvor der produceres biobrændsel ud af haveaffald)

Miljøanlæg (hvor der bl.a. deponeres affald, som ikke kan genbruges eller brændes)

En genbrugsterminal (hvor genanvendelige materialer omlastes og sendes til genanvendelse)

Et forbehandlingsanlæg til madaffald (hvor madaffald omsættes til biopulp, der kan bruges til at producere biogas)

Vidste du, at AffaldPlus driver...?

94%

96%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 376]

87%

89%

13%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 364]

65% 35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

63%

73%

37%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 343]

43% 57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

50%

56%

50%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 298]

56%

82%

44%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 339]

47% 53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1141]

Ja Nej
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KENDSKAB
Vidste du, at AffaldPlus driver...?

94%

95%

92%

95%

96%

91%

87%

91%

82%

88%

85%

86%

69%

81%

55%

55%

56%

65%

50%

76%

48%

65%

63%

59%

34%

51%

32%

44%

47%

45%

41%

55%

49%

53%

50%

47%

45%

66%

56%

51%

61%

58%

29%

59%

41%

38%

57%

54%

6%

5%

8%

5%

4%

9%

13%

9%

18%

12%

15%

14%

31%

19%

45%

45%

44%

35%

50%

24%

52%

35%

37%

41%

66%

49%

68%

56%

53%

55%

59%

45%

51%

47%

50%

53%

55%

34%

44%

49%

39%

42%

71%

41%

59%

62%

43%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 143]

Næstved [Basis: 283]

Ringsted [Basis: 119]

Slagelse [Basis: 289]

Sorø [Basis: 121]

Vordingborg [Basis: 184]

Andet [Basis: 2]
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KENDSKAB
Hvem står for indsamlingen af husholdningsaffald hjemme hos dig?  

AffaldPlus i Sorø:  Vidste du, at AffaldPlus driver Sorø Fjernvarme?

AffaldPlus i Sorø:  Vidste du, at AffaldPlus står for indsamlingen af affald i Sorø Kommune?

Vidste du, at AffaldPlus står for indsamlingen af haveaffald og storskrald i Slagelse Kommune?

Vidste du, at AffaldPlus står for indsamlingen af storskrald og haveaffald i Ringsted Kommune?

Hvilken type virksomhed er AffaldPlus? 

32% 17% 28% 23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1135]

Min kommune AffaldPlus Min kommune og AffaldPlus Ved ikke

17% 83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 119]

Ja Nej

76% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 119]

Ja Nej

69% 31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 286]

Ja Nej

62% 38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 118]

Ja Nej

35% 28% 37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1127]

Offentlig Privat Ved ikke

9



 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KENDSKAB

- har besøgscentret YderZonen, hvor børn og unge kan komme på besøg?

- udgiver et månedligt, elektronisk nyhedsbrev?

- har en facebookside med tips om affaldssortering?

- har en "Affalds-ABC", hvor du kan indtaste søgeord og få svar på, hvordan du skal sortere dit affald?

- har en sms-service, hvor du kan få besked om fx nye åbningstider på genbrugspladserne?

- flere gange årligt holder Plusmarkeder med salg af effekter fra genbrugspladserne?

- flere gange årligt holder byttemarkeder, hvor private kan bytte ting og sager?

- én gang årligt holder Store Genbrugsdag med loppemarked?

- har genbrugspladser og haveaffaldspladser i alle 6 kommuner, og at du må benytte dem alle?

Vidste du, at AffaldPlus...  : 

Offentlig Privat Ved ikke

21%

16%

79%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 297]

15%

32%

85%

68%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 315]

28% 72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

39% 61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

31% 69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

44% 56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

23% 77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

34%

56%

66%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 349]

67%

83%

33%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1101]

AffaldPlus, 2015 [Basis: 355]

Ja Nej
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KENDSKAB
Vidste du, at AffaldPlus...  : 

18%
36%

16%
12%
15%

24%

17%
18%

12%
12%
13%

18%

22%
31%

21%
27%

24%
35%

25%
43%

38%
35%
35%

53%

19%
41%

18%
29%

22%
40%

33%
50%

37%
40%

28%
65%

20%
27%

25%
17%

21%
27%

21%
37%
39%

27%
27%

52%

62%
78%

57%
64%

60%
68%

82%
64%

84%
88%
85%

76%

83%
82%

88%
88%
88%

82%

78%
69%

79%
73%

76%
65%

75%
57%

62%
65%
65%

47%

81%
59%

82%
71%

78%
60%

67%
50%

63%
60%

72%
35%

80%
73%

75%
83%

79%
73%

79%
63%
61%

73%
73%

48%

38%
22%

43%
36%

40%
32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 138]

Næstved [Basis: 276]

Ringsted [Basis: 114]

Slagelse [Basis: 277]

Sorø [Basis: 112]

Vordingborg [Basis: 182]

Andet [Basis: 2]
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KOMMUNIKATION

Helt 

uenig  

1 2 3

Hverken 

eller 

4 5 6

Helt 

enig  

7

Ved 

ikke Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

AffaldPlus sørger for at holde mig 

tilstrækkeligt orienteret, så jeg kan 

sortere mit affald korrekt

6% 4% 5% 21% 12% 21% 23% 7% 1094 5,0 5,4 5,2

AffaldPlus informerer tilstrækkeligt 

om, hvordan de håndterer det 

indsamlede og indleverede affald

9% 7% 9% 29% 11% 11% 14% 11% 1094 4,3 4,7 4,4

KOMMUNIKATION & I hvilken kommune bor husstanden?

AffaldPlus sørger for at holde mig tilstrækkeligt 

orienteret, så jeg kan sortere mit affald korrekt

AffaldPlus informerer tilstrækkeligt om, hvordan 

de håndterer det indsamlede og indleverede 

Hvor enig er du i følgende udsagn?

4,6

5,0

4,8

KOMMUNIKATION

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

AffaldPlus, 2019 AffaldPlus, 2015 Benchmark

4,8

5,0

5,2

4,9

5,1

5,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

4,2

4,4

4,3

4,1

4,4

4,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

KOMMUNIKATION

Har du inden for de seneste 6 måneder...  :  & I hvilken kommune bor husstanden?

Har du inden for de seneste 6 måneder...  : 

53%

50%

31%

7%

47%

50%

69%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

- set eller hørt om AffaldPlus i
medierne?

- modtaget informationsmateriale fra
eller om AffaldPlus?

- besøgt AffaldPlus' hjemmeside
www.affaldplus.dk?

- været i telefonisk kontakt med
AffaldPlus?

Ja Nej

49%

58%

49%

44%

51%

66%

57%

53%

58%

39%

47%

50%

24%

34%

30%

31%

33%

34%

4%

9%

2%

10%

8%

7%

51%

42%

51%

56%

49%

34%

43%

47%

42%

61%

53%

50%

76%

66%

70%

69%

67%

66%

96%

91%

98%

90%

92%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Faxe [Basis: 136]

Næstved [Basis: 273]

Ringsted [Basis: 113]

Slagelse [Basis: 276]

Sorø [Basis: 109]

Vordingborg [Basis: 180]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 136]

Næstved [Basis: 273]

Ringsted [Basis: 113]

Slagelse [Basis: 276]

Sorø [Basis: 109]

Vordingborg [Basis: 180]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 136]

Næstved [Basis: 273]

Ringsted [Basis: 113]

Slagelse [Basis: 276]

Sorø [Basis: 109]

Vordingborg [Basis: 180]

Andet [Basis: 2]

Faxe [Basis: 136]

Næstved [Basis: 273]

Ringsted [Basis: 113]

Slagelse [Basis: 276]

Sorø [Basis: 109]

Vordingborg [Basis: 180]

Andet [Basis: 2]
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

GENBRUGSPLADSER

Helt 

uenig  

1 2 3

Hverken 

eller 

4 5 6

Helt 

enig  

7

Ved 

ikke Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

Jeg er generelt tilfreds med 

AffaldPlus' genbrugspladser
2% 2% 1% 7% 9% 26% 43% 8% 1084 5,9 - -

GENBRUGSPLADSER & I hvilken kommune bor husstanden?

Hvor tilfreds er du med AffaldPlus' genbrugspladser?

Hvor ofte har husstanden benyttet genbrugspladserne inden for de seneste 6 måneder?  

5,9GENBRUGSPLADSER

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

AffaldPlus, 2019

9%

6%

10%

14%

11%

48%

2%

3%

3%

6%

11%

9%

66%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Slet ikke

1 gang

2 gange

3 gange

4 gange

5 gange eller flere

Besøger aldrig genbrugspladserne

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1086] AffaldPlus, 2015 [Basis: 376]

5,8

6,0

6,2

5,9

6,0

5,8

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

HAVEAFFALD

Helt 

uenig  

1 2 3

Hverken 

eller 

4 5 6

Helt 

enig  

7

Ved 

ikke Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

Jeg er generelt tilfreds med 

AffaldPlus' haveaffaldspladser
2% 1% 1% 10% 5% 16% 29% 37% 1079 5,8 - -

HAVEAFFALD & I hvilken kommune bor husstanden?

Hvor tilfreds er du generelt med AffaldPlus' haveaffaldspladser? 

Hvor ofte har husstanden benyttet haveaffaldspladserne inden for de seneste 6 måneder år? 

Med haveaffaldspladser menes de af AffaldPlus' pladser, hvor der kun kan afleveres haveaffald.

5,8HAVEAFFALD

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

AffaldPlus, 2019

5,8

5,8

6,1

5,9

5,7

5,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

38%

10%

10%

9%

5%

18%

10%

40%

8%

11%

10%

6%

23%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Slet ikke

1 gang

2 gange

3 gange

4 gange

5 gange eller flere

Besøger aldrig haveaffaldspladserne

AffaldPlus, 2019 [Basis: 1081] AffaldPlus, 2015 [Basis: 370]
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

HOLDNINGER TIL AFFALD OG SORTERING

Helt 

uenig  

1 2 3

Hverken 

eller 

4 5 6

Helt 

enig  

7 Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

Det skal være kommunens ansvar 

at sørge for, at affaldet fra borgere 

og virksomheder håndteres 

miljømæssigt korrekt

7% 2% 2% 16% 9% 15% 50% 1074 5,6 - -

Vi bør genbruge så meget som 

muligt
4% 1% 1% 3% 4% 12% 75% 1074 6,4 4,6 -

Jeg går meget op i at sortere mit 

affald rigtigt
4% 2% 1% 7% 10% 21% 56% 1074 6,0 4,4 -

Hvor enig er du i følgende udsagn?

Det skal være kommunens ansvar at sørge for, at affaldet fra borgere og virksomheder håndteres 

miljømæssigt korrekt

Vi bør genbruge så meget som muligt

Jeg går meget op i at sortere mit affald rigtigt

5,5

5,7

5,8

5,6

5,7

5,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

6,2

6,4

6,5

6,4

6,5

6,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

5,5

6,0

6,2

6,0

6,2

6,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

NY AFFALDSORDNING OG SORTERING

Helt 

uenig  

1 2 3

Hverken 

eller 

4 5 6

Helt 

enig  

7 Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

Jeg er generelt godt tilfreds med 

min kommunes nye affaldsordning
4% 2% 4% 15% 15% 27% 33% 1070 5,5 - -

Jeg vil gerne have hentet flere 

typer sorteret affald derhjemme
11% 6% 4% 39% 10% 9% 20% 1070 4,4 - -

Jeg synes, det er gået for vidt med 

al den sortering derhjemme
49% 12% 4% 19% 7% 3% 6% 1070 2,5 - -

Din kommune har inden for det sidste år fået ny affaldsordning, hvor mere affald bliver hentet ved husstanden. Hvor 

enig er du i følgende udsagn? 

Jeg er generelt godt tilfreds med min kommunes nye affaldsordning & I hvilken kommune bor husstanden?

Jeg vil gerne have hentet flere typer sorteret affald derhjemme & I hvilken kommune bor husstanden?

Jeg synes, det er gået for vidt med al den sortering derhjemme & I hvilken kommune bor husstanden?

5,5
NY AFFALDSORDNING OG

SORTERING

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

AffaldPlus, 2019

4,8

5,5

5,7

5,7

5,7

5,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe
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Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

4,4
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4,6

4,2
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Vordingborg

Andet

3,3

2,5

2,2

2,5
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Vordingborg
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

NY AFFALDSORDNING OG SORTERING

Vidste du, at du som en del af den nye affaldsordning kan...  : 

- få hentet batterier derhjemme?

- få hentet småt elektronik derhjemme?

72% 28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1069]

Ja Nej

46% 54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1069]

Ja Nej

52%

75%

71%

73%

75%

81%

28%

58%

44%

41%

60%

45%

48%

25%

29%

27%

25%

19%

72%

42%

56%

59%

40%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faxe [Basis: 134]

Næstved [Basis: 269]

Ringsted [Basis: 111]

Slagelse [Basis: 270]

Sorø [Basis: 108]

Vordingborg [Basis: 176]

Andet [Basis: 1]

Faxe [Basis: 134]

Næstved [Basis: 269]

Ringsted [Basis: 111]

Slagelse [Basis: 270]

Sorø [Basis: 108]

Vordingborg [Basis: 176]

Andet [Basis: 1]
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

MILJØ OG TRYGHED

Helt 

uenig  

1 2 3

Hverken 

eller 

4 5 6

Helt 

enig  

7 Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

Det er mit indtryk, at AffaldPlus 

sikrer mest mulig genbrug af affaldet
2% 2% 2% 26% 16% 26% 26% 1064 5,3 6,0 -

Det er mit indtryk, at AffaldPlus 

håndterer miljøfarligt affald korrekt
2% 1% 2% 25% 14% 27% 29% 1064 5,5 6,2 -

AffaldPlus er god til at varetage 

miljøets interesser
2% 1% 2% 28% 16% 25% 26% 1064 5,3 6,0 -

AffaldPlus er god til at minimere 

gener i omgivelserne til AffaldPlus' 

anlæg

1% 1% 1% 42% 11% 21% 22% 1064 5,1 6,0 -

Jeg har tillid til, at AffaldPlus 

behandler det indsamlede affald 

forsvarligt i forhold til klima, miljø og 

genanvendelsesmuligheder

2% 2% 3% 19% 14% 28% 32% 1064 5,5 6,1 5,8

Hvor enig er du i følgende? 

5,4

6,1

5,8

MILJØ OG TRYGHED

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

AffaldPlus, 2019 AffaldPlus, 2015 Benchmark
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

MILJØ OG TRYGHED

Det er mit indtryk, at AffaldPlus sikrer mest mulig genbrug af affaldet & I hvilken kommune bor husstanden?

Det er mit indtryk, at AffaldPlus håndterer miljøfarligt affald korrekt & I hvilken kommune bor husstanden?

AffaldPlus er god til at varetage miljøets interesser & I hvilken kommune bor husstanden?

5,3

5,4

5,5

5,4

5,3

5,1

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
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Næstved
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Sorø

Vordingborg

Andet
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Sorø

Vordingborg
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5,5
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5,3

5,4
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1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

MILJØ OG TRYGHED

AffaldPlus er god til at minimere gener i omgivelserne til AffaldPlus' anlæg & I hvilken kommune bor husstanden?

Jeg har tillid til, at AffaldPlus behandler det indsamlede affald forsvarligt i forhold til klima, miljø og 

genanvendelsesmuligheder & I hvilken kommune bor husstanden?

5,0

5,2

5,2

5,1

5,2

5,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet

5,3

5,6

5,6

5,6

5,6

5,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER  

OVERORDNET INDTRYK

Helt 

uenig  

1 2 3

Hverken 

eller 

4 5 6

Helt 

enig  

7 Basis

AffaldPlus, 

2019

AffaldPlus, 

2015 Benchmark

Jeg har generelt et godt indtryk af 

AffaldPlus
2% 1% 2% 14% 17% 31% 33% 1063 5,7 6,2 -

OVERORDNET INDTRYK & I hvilken kommune bor husstanden?

5,7

6,2

OVERORDNET INDTRYK

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

AffaldPlus, 2019 AffaldPlus, 2015

5,4

5,7

5,9

5,7

5,8

5,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Faxe

Næstved

Ringsted

Slagelse

Sorø

Vordingborg

Andet
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 BAGGRUNDSOPLYSNINGER

BAGGRUNDSOPLYSNINGER

Hvor mange personer bor i alt i husstanden?

Hvad er alderen på den ældste, som bor i husstanden?

I hvilken kommune bor husstanden?

Hvordan bor husstanden?

20%

10%

50%

53%

13%

14%

12%

15%

4%

6%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1180]

AffaldPlus, 2015
[Basis: 369]

1 2 3 4 5 6 eller flere

5%

4%

17%

16%

32%

31%

47%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1176]

AffaldPlus, 2015
[Basis: 369]

18-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år eller ældre

13%

11%

25%

25%

11%

9%

25%

31%

11%

8%

16%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1173]

AffaldPlus, 2015
[Basis: 369]

Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Andet

69%

78%

27%

21%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1173]

AffaldPlus, 2015
[Basis: 369]

Enfamiliehus (villa, villalejlighed, landejendom m.m.) Lejlighed eller rækkehus Sommerhus Andet
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 BAGGRUNDSOPLYSNINGER

BAGGRUNDSOPLYSNINGER

Har husstanden...?: Bil

Har husstanden...?:  Trailer

91%

93%

2%

2%

8%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 1155]

AffaldPlus, 2015
[Basis: 369]

Ja Nej, men har let adgang til at låne én Nej

50%

48%

19%

24%

30%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AffaldPlus, 2019
[Basis: 998]

AffaldPlus, 2015
[Basis: 369]

Ja Nej, men har let adgang til at låne én Nej
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TEMAOVERSIGT

5,0

4,6

5,9

5,8

5,5

5,4

5,7

5,1

5,0

6,1

6,2

4,7

4,8

5,8

KENDSKAB

KOMMUNIKATION

GENBRUGSPLADSER

HAVEAFFALD

NY AFFALDSORDNING OG SORTERING

MILJØ OG TRYGHED

OVERORDNET INDTRYK

1,0 3,0 5,0 7,0

AffaldPlus, 2019 AffaldPlus, 2015 Benchmark

25



 BILAG

ÅBNE BESVARELSER

Hvis du har et godt råd eller en kommentar til AffaldPlus, kan du skrive det her:

????

??????

1. Mad- og restaffald ønskes i perioden fra 1/3-1/9 afhentet ugentligt pga. varmen.  2. Beholder til papir/metal-glas og 

plast burde ikke indeholde glas - der vil være glasskår/splinter i bunden af beholderen det burde samles og sættes 

ud for sig selv evt. afleveres i lokalt opstillede glasbeholdere. 

Ærgerligt at der gik mere end 5 mdr. inden vi fik  tømt genbrugsbeholderen. I ejendommen er vi 3 husstande om 1 

beholder og det er absolut nødvendigt, at også genbrugsbeholderen bliver tømt. Synes at 4 uger mellem hver 

tømning er meget lang tid, så vores husstand benytter primært nærliggende affaldscontainer til genbrugsmaterialer.

AffaldPlus er et firma der har en kontrakt hvor de skal hente borgernes skrald og behandle det og det gør de 

selvfølgelig med minimal  omkostning for at overleve, jeg mener vi kunne klare det meget billige hvis det var ejet af 

det offentlige

AffaldPlus` afleveringsplads på Møn der burde man ligger haveaffaldslevering udenfor selve pladsen. Når den er inde 

på pladsen skaber det meget kaos og ventetid til de andre containere.

Affaldsbeholder til papir/pap og hård plast/metal/glas er akavet at bruge når den er korrekt anbragt for tømning. Hvis 

man placerer den så den er "håndrigtig" for daglig brug, risikerer man at den IKKE bliver tømt. Det må kunne løses 

bedre!

Affaldsspande er for små eller tømning er for sjældent.

afhentning af sække med blød plast 

Afhentning oftere eller større beholder. SElv med en hustand hvor vi kuner to voksne - og to store børn der 

indimellem er hjemme på weekend kniber det indimellem med at have plads i beholderne. Det gælder specielt i 

restaffald og i glas/metal mm

Alt generelt ok

Alt plast bør indsamles og genanvendes uanset beskabbenhed

Ansætte nogle mere venlige medarbejdere

At de folk som henter affald ved borgerne sætter affaldsbeholderen på plads igen, da jeg forudsætter at vognmanden 

får betaling for dette igennem udbuddet.

At der evt er plasticstumper fra fra afgasningsmatriale ,der bliver smidt ud på markerne?.

At der kan hentes storskrald som fx metal og andet nedrivning. Min nabo fik ikke hentet skrald i 14 dage pga en 

folkevandring lå forkert. Der var mider overalt. Der kunne man have fjernet Bakken og lagt en seddel - eller ringet på 

døren og givet beskeden   Jeg har et par gange skrevet og fået hurtigt svar 

Bedre mulighed for at aflevere pap og plast til genbrug

Bedre orientering om affaldssortering og oplysning om hvad det sorterede affald genbruges til.  Garanti for at det 

sorterede affald holdes separat i skraldebilerne. Bedre arbejdsvilkår eller hvad det handler om, så 

renovationsmedarbejderne ikke er så fortravlede og sure. At skraldespande ikke bare smides fra sig, men sættes på 

plads hvor renovationsarbejderen tog den da den skulle tømmes. Hver gang er vi nødt til at stå ud af bilen for at flytte 

den fra midt i indkørslen.

Bedre service i forbindelse med affaldsafhentning. Når skraldespanden f.eks. ikke tømmes fordi håndtaget vender 

forkert, er det gået for vidt. 

Behold småt brandbare Container.. De er fjernet hos andre selskaber.. Bla. I Køge til stor utilfredshed for kunderne.. 

Beholderen til hård plastik o.a. er for lille. Også for lille beholder til aviser

Behov for afhentning af haveaffald også når man bor i lejlighed.

bevar genbrugspladsen i korsør hvis det er jeres

Blev i tvivl om haveaffaldspladserne, da min mand har hentet kompost hjem til os, men jo ikke afleveret, som 

spørgsmålet går på.

Brug papirposer til madaffald uanset hvordan det håndteres og til hvad. Ikke mere plastik i naturen

brugerne skal ikke skylle brugte affaldsbøtter fra rejer osv. af, det er ikke realistisk, at tro at folk vil gøre dette.
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Containeren til papir, plast mm burde    tømmes sammen med den til mad- og       restaffald. 

Containerne er for små når der skal være plads til to typer affald. Håndtering af madaffald er besværlig. 

Opsamlingskurven er ulækker at have stående. Poserne til madaffald er besværlige at lukke. De kan kun fyldes halvt 

hvis de også skal lukkes. Hvorfor er der ikke snoreluk? Afhentning af metal og flasker er generelt en god ide, men 

desværre på bekostning af papir og pap, da denne del af containeren er nærmest ubrugelig.

Containerne skal være nedsænket for nemmere aflæsning

Containerne: kamrene til plast, glas, metal og pap og papir er for små - eller også skulle der være 14. dags tømning på 

denne.   Containeren med restaffald og madaffald kunne godt være mindre.  Der mangle et rum til plastikposer og 

tynd plast, da alt er pakket ind i plastik.

Da der er mange der ikke er gode til at gå på nettet,  Kunne det være at en lille folder kunne sendes ud med tlf nr. På 

og selvfølgelig også hjemmeside og andre oplysninger på hvor spørgsmål kan besvares. God fornøjelse 😊

Da vi er en stor familie producerer vi meget affald, og selvom vi sorterer oplever vi at containeren bliver fyldt meget 

hurtigt. En større container, hyppigere tømning eller en ekstra kunne hjælpe os enormt meget. 

Danmarks bedste arbejdsplads 

Dårligt tidspunkt at gennemføre undersøgelsen efter de seneste afsløringer i TVØST i 

De beholdere vi har til plast/glad/metal burde byttes om med den med pap, da den til pap er al for lille.

De containere der stilles til rådighed er kugleskøre. Når man er nød til at vise en video, at det kan lade sig gøre at 

tømme de to rum for sig, viser den skepsis, borgerne har. Jeg har ikke set nogen video, der viser, hvordan lastbilen 

bliver tømt. Hvorfor købe dyre containere, der kan åbnes to veje? Så affaldet nemmere kan blive spredt for alle vinde, 

når den vælter i stormvejr? Hvorfor findes der ikke glas- og papircontainere ved supermarkeder og indkøbscentre, 

som fx i Furesø? Hvorfor smider man en masse penge ud til det "lejetøj" og den "indkøbspose" som vi lige har fået 

udleveret? Dybt godnat! Alt sammen på borgernes regning!

De grønne poser burde være mere modstandsdygtige overfor fugt, f.eks. Kaffefiltre.

de grønne poser til madaffald er for korte for når man skal binde posen kan man ikke . det er et stort problem 

herhjemme for  min kone har problemet hver gang . med længere poser kan man bedre binde knude.vi hører at 

mange har samme problem desværre.

De nye beholdere til pap/papir er alt for små ift hvornår der er afhentningsdage. 

dejligt at der afhentes de typer affald som i tilbyder og det er nemt at bestille afhentning

Den lille grønne madspand, bør være  lufttæt.

den nye affaldssortering er ikke rullet ud i Faxe Kommune endnu...så svarene vil være præger af det.

Den nye sortering er fin. Dog har vi været ude for at små elektronik ikke blev taget med

Der bør være flere haveaffaldspladser, så vi ikke skal køre så langt .måske noget med en stor kompostkværn agtig 

maskine man læsser det ned i . Det kunne også være smart med en transportabel flicehakker som kunne kværne 

vores grene mm og efterlade flicen i vores indkørsel , vi kunne booke som haveaffalds hentning. Jeg ved de tidligere 

havde den ordning i Køge . Vigtigt : lad børn på skoler lære at sortere affald , så de kan lære deres forældre det . Som 

spejderleder med masser af kontakt med børn og forældre ved jeg hvor få der kan sortere affald . 

Der bør være mere plads til pap og papir og mindre plads til glas og metal - byt om på rummene !

Der er absolut ingen problemer med at få hentet affald her i vores husstand

Der er grænser for, hvor mange gange I kan skrive, at I modtager ekstraordinært mange afhentningsbestillinger af 

haveaffald. Det er ikke ekstraordinært - bare ordinært.

Der er hårdt brug for en stor elektronisk tavle ved indgangen hvor det helt klart er angivet hvor man skal aflevere 

hvad, så man kan planlægge sin rute. Den skal være elektronisk så personalet kan flytte rundt på containerne. Dette 

er et meget stort savn. Manglende sådan information betyder at man fristes til at smide noget af affaldet et eller andet 

sted fordi man ikke kan finde den relevante beholder. Noget andet er behovet for at genopsætte aviscontainere rundt 

om i Slagelse, da der ikke er plads til aviserne i vores affaldsbeholder

Der er ikke plads/ det er bøvlet med alle de forskellige affaldsbøtter i køkkenet. Den ældste beboer kan ikke finde ud 

systemet.

Der er næsten aldrig nok plads ift. papiraffald.

Der ligger affald steder hvor der ikke skal, grunden kan være , at vi skal sorterer alt for meget.

Der ligger ofte glasskår efter afhentning af genbrugsaffald. Løsning på dette ønskes.

Der mangler mulighed for at svare "ved ikke" flere steder.
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Det er besværligt, at restaffald skal i plastposer. Kasserer jeg f.eks. arbejdshandsker, når jeg er i haven, kan jeg ikke 

bare lægge dem i beholderen.

Det er godt at kommunen indføre mere affalds soterning i hjemmet.  Men så skal de ikke diskutere med 

boligselskabet om hvem der skal levere de enkelte spande  til soterningen, i hjemmet. Da vi endnu ikke har fået 

spande til metal, Glas, pap OSV. sker det ofte at vi ikke sotere som vi burde.  Så, så længe kommune og boligselskab 

ikke kan blive enige om hvem der skal levere spande til boligen, får vi ikke altid soteret affaldet som vi skal. 

Det er kedeligt, når afleveret sorteret plastikemballage alligevel kommer til småt brændbart i Haslev, fordi noget af 

det er beskidt. Der er lagt et arbejde i at sortere det.

det er mit råd, at AffaldPlus sørger for, at beholdere stilles i indkørsel, når der bliver hentet haveaffald ved 

sommerhuse og ikke stilles på cykelsti, hvor de vælter, så man skal køre af sted om natten for at  fjerne dem, da vi 

kun kommer derud en gang om ugen. Da det hovedsageligt er afhentning af haveaffald vi bruger, kunne  det være 

rart, hvis det fungerede optimalt.  

Det er upraktisk at affaldsbeholderen skal køres ud til vejen fordi mit indkørsel er belagt med  ærtesten og ikke 

asfalteret set ud fra et miljømæssigt synspunkt.

Det er utilstedelig at man på flere genbrugspladser skal bære tunge genstande, f eks metal og imprægneret træ op af 

en stige i høje containere. Det er uforståelig at der er så forskellige åbningstider på genbrugspladserne, 9-17 alle 

steder ville være perfekt og ok. Personalet virker undertiden stresset, er arbejdspresset ind imellem for stort?

Det Fungerer Perfekt

Det har jeg, cykler mit haveaffald ud til genbrugspladsen hele vinteren igennem, ellers fungerer det perfekt.

Det irriterer mig at affalds containerne på hjemme adressen ikke er ens

Det kunne have været godt, hvis affaldsspanden til metal,glas, hård plast og pap/papir var i lige store rum. Rummet til 

pap/papir bliver fyldt hurtigt.

Det kunne være fedt hvis man mere kunne følge med i hvordan elektronisk/ hårde hvidvare affald sorteres og 

genbruges. Jeg har på et tidspunkt set programmer hvor elektronisk affald bliver sendt til afrika og smidt i en stor 

bunke hvor de bare blev sundhedsskadeligt

Det kunne være rart at genbrugspladsen i Fuglebjerg havde mere åben eller blev en selvbetjenings plads

Det kunne være rart, hvis der ikke lå affald på vejen, som bliver tabt, når vores beholdere tømmes. 

Det må kunne gøres nemmere at bestille afhentet af haveaffald. Der skulle være særlige ordninger for ældre, der 

Aldrig vil kunne lære at sortere affald, men som bor i eget hus.

Det ville være bedre at haveaffald blev hentet automatisk så man ikke skal huske bestemte datoer! 👍😄

Det ville være dejligt at man kunne får flere størrelser beholder til rest/mad affald.at man kan vælge ulig tømning året 

rundt.

Det ville være en god ide hvis man ikke skulle løfte tunge ting som beton op i containere

Det ville være rart med de samme affaldsbeholdere som benyttes i Ringsted kommune. De er pæne og 

modstandsdygtige overfor vind og vejr. Ellers er vi meget tilfredse.

Det ville være rart, at lastbilerne holdt sig på min vej og ikke den ene gang efter den anden ødelægger mine rabatter

En stor ros til de glade medarbejdere som tager imod en med et smil og som hjælper os.

En venligere betjening af personalet i Præstø Der er enkelte der har en meget dårlig måde at tale på overfor brugerne.  

Enkelte af spørgsmålene forudsætter, at man allerede er kommet i gang med det nye sorteringssystem, men det er vi 

endnu ikke, og det influerer naturligvis på svarene.

Er fuldt ud tilfreds med AffaldPlus.  Altid et hjælpsomt personale når jeg er i tvivl på genbrugspladsen i Vordingborg, 

hvor jeg bor.

Er godt tilfreds.

Er usikker på om affaldet bliver sorteret korrekt efter omtale i medierne om at det ikke sorteres korrekt

Et lille pip som desværre nok ikke er en mulighed, men kunne man måske spule containerne ved tømning, de er ikke 

helt nemme at rengøre indvendigt.

Få småt- og stortbrændbart tilbage på jeres affaldsstationer  Deponi er også en vigtig container, især for håndværkere 
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Få tiladelse til at må træde ind i indkørsel for at afhente fx. Haveaffald.  Da man normalt har lavet plads til de 

forskellige beholder PÅ EGEN grund. Og det er jo let , da man kan give tilladelse når man booker afhentning. 😀👍🏻

Finde en løsning der går det muligt hurtigere at komme af med småt brændbart affald i Ringsted. Placering af 

containere er ikke optimal i forhold til en hurtig afvikling. Der dannes ofte kø og placeringen er lige ved indkørslen.

Flere affalds beholdere i gader så papir og cigaret skod ikke flyder i gaderne. Roskilde har en god løsning til cigaret 

skod på gågader med runde beholdere på deres lygtepæle, kan laves for billige penge evt. På smedeskolen af 

kommende lærlinge.

Flere muligheder for blandet affald, småt brandbart. 

flere sorterings spande hjemme altså mere fin sortering i husstanden.    

For lidt plads i beholderen til pap, glas mv

Fordeling i affaldsbeholdere er skæv: Eks.: Papir - flasker, hård plastik bør omvendes.

Forsæt det gode arbejde.

Forstår ikke at dette spørgeskema er sendt til mig, da vi ikke har fået indført den nye affaldssorteringsplan endnu. Jeg 

kan se at de er ved at opsætte genbrugsbeholdere, men indtil det træder i kraft, er det umuligt at svare 

fyldestgørende på dette skema. Skemaet er sendt for tidligt ud, i forhold til hvor langt de er nået med det nye 

sorteringsanlæg, her på Skovsyrevej og Skovstjernevej i Næstved. Prøv igen om et halvt års tid..

Forstår ikke hvorfor metal, hård plast og glas, skal i samme container? Ville foretrække at det kom i hver sin container. 

Fortsæt det gode arbejde.  Men ville ønske at min pap/papir og plast/glas spand blev tømt ofterer

Fortsæt udviklingen sammen med andre om genbrug af alt

Genbrugspladsen i Fuglebjerg burde være åben alle dage.  

Genbrugspladsen i Sorø trænger voldsomt at blive løbende rengjort 

Genbrugspladsen kunne være bedre anlagt, så det er muligt at alle kan komme til. det er jo rent kaos, ved de første 

containere indenfor i Ringsted. Prøv at tage lidt vedlære af andre genbrugspladser, evt hævet niveau ved de tunge 

materialer (kig på Holbæk/Rørvig) det gør det nemmere at læse mursten/sten/metal af bla.  Sække: eftersom i gerne 

vil havde alt i klare plastsække, så burde de blive udleveret gratis, da de fleste sække ikke kan holde til særligt 

meget, i hvert faldt kan de ikke holde til haveaffald roser/smågrene m.m.  Poser/sække der skal tømmes, burde være 

op til forbrugeren hvilken type pose/sæk der skal benyttes, da de i de fleste tilfælde vil blive genbrugt igen og igen 

på affaldplus pladserne, alt andet vil da være tåbeligt, alle andre sææke kan jeg godt forstå skal være gennemsigtige 

så man kan se hvad der er i, men i de fleste tilfælde er sækkene jo pakket til de enkelte containere/steder. men ser 

gerne noget bedre information skilte m.m. på pladserne  Affalds systemet hos forbrugerne er som sådan godt nok, 

ville dog hellere havde fortrukket at sækkene blev udskiftet med store affaldsspande på hjul, mest for 

skraldemændenes skyld når de henter, de har sækkevogn med, men de bruger den ikke, mange gange bliver 

tingene blandet, så er der jo ingen grund til at sortere. Sørg for at bilerne kan klare sorteringen og mandskabet er 

informeret ordentligt, desuden skal de køre pænt, en privat grusvej er ikke en motorvej så kør ordentligt, og når man 

holder stille så har man parkerings lys på, det er jo ikke til at se en skid når man kommer kørerene imod en skraldebil 

der holder stille ved en forbruger.  Selve storskralds ordningen synes jeg er latterlig, drop den.  Selve informationen 

ud til forbrugerne kan klart blive bedre, i stedet for at bare trække tingene ned over hovedet på dem.  Jo bedre 

information jo nemmere gør det for forbrugerne.

gerne mere åben og info ud til husstanden

Giv det tid, skeptikerne fik medhold da det blev offentliggjort at der sommetider blev blandet affald. Tillid tager tid.

Godt arbejde 

Gør meget mere opmærksom på, at man skal ringe senest to dage efter manglende tømning. Det står IKKE i den lille 

folder!!! Og det er ikke alle, der holder aviser! Omkring jul / nytår fik vi ikke tømt beholdere. Gjorde intet ud af det, da 

vi tænkte, det var på grund af helligdagene. Ved næste tømning skete det heller ikke, så jeg kontaktede Affald+, og 

fik der at vide, at man nok havde "overset" os de to gange, da vi bor på en kotelet-grund. En 3. gang var det ene 

hængsel knækket efter tømning. Kunne godt have brugt en lille anmærkning, men skaden blev hurtigt ud bedret efter 

telefonisk henvendelse. Selvom jeg har gjort opmærksom på, hvad vi har oplevet, er vi MEGET tilfredse med 

ordningen!!

Håbløs hjemmeside hvor man skal taste alle oplysninger ind hver gang der skal bestilles eks haveaffald - oplysninger 

skulle komme automatisk når add  er tastet  Kurt
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Har for to dage siden set i Nyhederne, at skraldebilerne samler de grønne madaffaldsposer og andet affald i samme 

container, det er virkelig et svigt.   I har været for dårlige til at oplyse om, hvad- og hvor forbrugerne skal gøre af det 

affald, vi tidligere sorterede i "småt brandbart", det har jeg og mange i min omgangskreds og på jobbet været i tvivl 

om. 

Har ikke haft den nye ordning i mere end en uge, så det er lidt svært at udtale sig om endnu.  Spørg igen om et halvt 

år, det er jeg ret sikker på, vil give et bedre svar. 

har kun en ting at kommentere på pladsen hvor man afleverer haveaffald, lidt dum og smal indkørsel til pladsen, svært 

at køre fra og til hvis der er mange på vejen mvh connie

Har kun været godt tilfreds med at komme på genbrugspladsen 

Haveaffald bør hentes oftere fra hjemmet.

Haveaffald på ydernæs i Næstved. Der er meget ringe ind og udkørselsforhold. Pladsen burde være ensrettet og med 

hver sin ind og udkørsel. Dette. Ville sikre er naturligt flow. 

Hent gerne genbrug plast/metal hver 3. uge..

Her i Lejerbos afd.261-0 Egelund Næstved samles haveaffald og batterier med mere på en oplagsplads

Hmm. Plastik ulovliggøres i brug og produktion samt andre skadelige stoffer som forbrugerne bliver udsat for hver 

dag. Gør affald lidt nemmere ;) og naturen bedre 

Hos os er der 4 soner med forskelligt i men de bliver hentet på en for så er vognemanden fri for at køre 4 gange, og 

det er surt at have delt affaldet op og så det ikke bliver overholdt at dem der skal køre det væk😡

husk at tag en spand af gangen.

Hvad med almindelig plastik 😀😀😀😀

hvad med de gamle spande - det er ok hvis jeg må beholde den men jeg ville nu godt have den tømt, en sidste gang.

Hvis man ikke havde hørt om al den snak om at skralde mændene smider det hele op i samme bil , så var man nok 

mere positiv. De er også extrem emsige når de henter storskrald. 

Hvis man kunne aflevere spraydåser, som deodorant, hårlak og lignende på samme måde som batterier ville det 

være godt.

Hvis man laver fejl så vil det være fint med en folder og tømning, så man ikke laver fejlen igen. Men gerne tømning 

også... 

Hvis vi soterer alt hvad bliver der tilbage til forbrændning de råber på mere brændtbar til deres anlæg

Hvorfor er vi gået tilbage i tiden, nu hvor vi får hentet genbrug hjemme? Nu skal vi blande hård plastik, metal og glas 

sammen, som tidligere var adskildt. Det er da ikke logisk. Kan vi ikke få det hentet adskildt hjemme? Jeg synes 

tilgengæld det er er godt vi nu, langt om længe, også skal sortere vores restaffald og madvare/bioaffald hvert for sig.

Hvorfor må der ikke hentes genanvendelige ting på genbrugspladsen i Korsør, når det er tilladt i f.eks. Næstved ?  Det 

er helt urimeligt at se at en borger smider noget ud, hvis det kan bruges - men "kongerne" på pladsen tillader ikke 

dette i Korsør.

Hvorfor skal restaffald afleveres i poser? Det vil typisk medføre et stort (unødvendigt?) ekstraforbrug af plastik.

hvorfor skal sorterer så meget når man impoterer så meget affald fra andre lande for at brænde det af hvad med 

vores co 2 udslip

I affaldskassen med glas og blade skal rummene byttes om hvad angår størrelse

I de 24 år jeg har boet her på Møn, har jeg omhyggeligt sorteret glas, papir, plast, sten, porcelæn, elektronik, metal, 

batterier o.s.v. og bragt det hele på genbrugspladsen. Madaffald har hønsene eller kompostbeholderne fået. Derfor 

betragter jeg den nye ordning, hvor meget blandes sammen, som et tilbageskridt (og den holdning deler i øvrigt 

personalet på genbrugspladsen!), og samme dag, som jeg modtog containeren til papir, glas, metal, plast, stillede jeg 

den på loftet. Rummet til madaffald har jeg aldrig anvendt.

I de nye containere til genbrug kunne det være en god ide at bytte om så det store rum er til pap. Der er slet ikke nok 

plads i det lille rum til alt det pap emballage der findes i en husholdning. 

I har gode medarbejdere som passer deres arbejde rigtig godt😊

Í vores skraldespande kunne det være dejligt med en endnu bedre sortering. En kun til plastik, metal osv.

Ikke noget

ingen

Ingen gode råd, i klarer det pisse godt!

Intet
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JA DE HAR JO FÅET ET PAR RIDSER I LAKKEN, PÅ GRUND AF FORKERT HÅNDTERING AF AFFALDET, ELLERS 

HAVDE DE FÅET 100% GOD KRITIK, MEN DET ER SVÆRT AT STOLE PÅ OM DE NU OGSÅ FREMOVER GØR SIG 

UMAGE, HÅBER MEN TROR DET IKKE JEG GÅR MEGET OP I AT SORTERE, OG HAR OGSÅ FÅET NOGLE STIKPILLER, 

PÅ GRUND AF DET VI HAR SET I TV, HVAD SAGDE VI, DET ER KUN SPILD AF TID, AT DU GÅR SÅ MEGET OP I 

SORTERING. 

Jamen generelt er jeg glad for vores nye affaldsordning - synes det fungere fint  når man først lige for det hele lært! 

og taget sig selv i nakken og for gjort det korrekt! ..

Jeg  har ikke plads i min skraldespand, med pap/papir og glas/metal/hård plads til afhentning en gang om måneden.  

Spanden bliver fyldt op efter 14 dage.  Jeg så gerne at affaldsspanden blev tømt oftere.

Jeg benytter genbrugspladsen ved Fuglebjerg, den er alt for lille til at kunne sikre et ordenligt flow på pladsen. Der er 

samtidig ikke en ordenligt plads til at aflevere haveaffald. Jeg ved at der er planer om en nybygning i mellem 

Fuglebjerg og Dalmose, der er meget savnet!!

Jeg bor i lejlighed hvor vi selv har genbrugsplads (og den er super) - men er helt ærligt meget utilfreds med alt den 

sortering der skal ske i egen lejlighed hvor man kan fylde sit hjem op med diverse - og de værste - affaldsspande. Det 

er dybt latterligt!! 

Jeg bor i Ringsted vi har en god affald sortering  men så skai borgerne lære sorter det redtig  de kan ikke se forskel 

madaffald  restaffald 

Jeg er ikke overbevist om at en mere "forskelligheds" sortering egentlig er så godt for det samlede miljøregnskab. 

Der oplyses sjælden om den energi og energitab der bruges ved mer håndtering af affald, og det er faktisk sjældent 

man ser egentlige miljøberegninger! Meget ofte tror jeg bare at man flytter miljøproblenet til mindre synlige steder! 

Affaldplus kunne måske informere mere om miljøregnskab, så det blev synligt!

Jeg er meget glad for at jeg kan få hentet haveaffald. Det sparrer mig for mange ture til genbrugspladsen i min lille bil 

og dermed mindre miljøbelastning. Det er også dejligt med SMS beskederne, som en lille reminder.

Jeg er meget tilfreds med jeres arbejde for bedre sortering og det er nemt at komme af med sit affald på 

genbrugspladserne 

jeg får altid skældud af medarbejderne derude  ligemeget hvad jeg kommer med og hvordan jeg gør så brokker de 

sig    så det er ikke særligt behageligt at komme der de skulle hellere komme ud på pladsen og hjælpe i stedet for at 

side inde i deres skur 

jeg forstår ikke hvorfor en udlejningsbygning har en stor container til pap papir glas metal og plastik som alt sammen 

ryger op i samme bil som den der henter vores andres affald som er sorteret i 4 rum,det er mere end mit lille hoved 

kan rumme og hvorfor skal dagligvare butikker ikke sorterer det giver da ikke mening.

Jeg håber at vi få lov til at beholde det system vi har nu.

Jeg håber så sandelig at affaldet kommer de rigtige steder hen,når vi bruger tid på at sortere det.

Jeg har  flere gange været på genbrugspladser hvor jeg har gået søgende rundt for at finde rette containere. Der har 

været medarbejdere som var ledige, men de var ikke pro-aktive, og spurgte om de kunne hjælpe mig. 

Jeg har flere gange oplevet ikke at få afhentet genbrug, selvom jeg har modtaget en varsling på SMS. Det kan 

medføre at man ikke gider sortere sit affald og det hele bare ryger ned til restaffald. 
Jeg har generelt ingen kendskab til affald plus, ud over jeg ved der er stationer hvor man kan køre ud med sit affald, 

men troede detvar som i gamle dage (store ting der ikke kan smides i en skraldespand)  Så synes informationerne 

omkring disse og de nye (eller måske gamle) muligheder for afhenting af affald mv bør sendes meget bredere ud.  Og 

jeg forstår udemærket at vi bør sortere vores affald endnu mere, men jeg synes også at det er blevet for 

uoverskueligt at sortere korrekt derhjemme, og specielt hvor jeg er boende har vores information omkring det og 

omstilling været nærmest ikke eksisterende, vi har ikke fået affaldsspande (som jeg har hørt andre i kommunen har 

fået)  Der står bare nogle skrifter/billeder nede på vores skraldeopsamlere og ærligt kan jeg ikke huske tingene i 

hovedet.  Derudover fik vi en sparsom piece fra vores udlejer om at skulle sortere vores affald yderligere (ud over den 

normale bio affald, papir, glas, rest)  Men når man ser på vores opsamlere/skraldespande i gården må vi pludselig 

ikke smide det i de respektive beholdere det normalt har været osv osv  Jeg synes generelt det er blevet en jungle 

og der mangler information, og så hjælper det heller ikke når man ser skraldevognen hente, bliver meget stadig 

væltet i samme rum (ikke hver gang, men det sker)  Og så bliver man lidt harm og tænker så kan det også være 

ligegyldigt med at følge noget som helst. 

Jeg har hørt fra flere steder at vores bioaffald bliver kørt samme sted hen som vores restaffald. Hvis det er rigtigt så 

giver jeg ikke meget for vores sortering og jeres 2- delte biler

Jeg har hørt, at AffaldPlus blander restaffald og plastik sammen for at brænde det hele, det er en skandale, og gør 

arbejdet med sortering ligegyldigt.
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Jeg har kun sjældent behov for,  at få hentet glas/metal/hård plast. Der burde være en ordning, hvor jeg kunne melde 

til jer, når jeg har behov. Så ville skraldemanden ikke skulle køre forgæves til en tom beholder. Mvh John

jeg har lagt mørke til at der kommer to spande op af gangen  er lidt i tvivl om det bliver sorteret rigtig

Jeg har været udsat for at to af AffaldPlus store lastbiler kom i to biler på 'en gang på samme vej - Skrænten i 

Mogenstrup -, og de kørte begge stærkt og uhensigtsmæssigt på en lille villavej hvor der er gående/cyklende børn 

og skolebørn samt andre borgere der færdes på vejen - deriblandt mig selv. Jeg følte ikke, at personen der sad ved 

rattet i AffaldPlus-bilen ænsede at der også var gående trafik på vejen idet han kom kørende. Jeg måtte selv navigere 

så godt jeg kunne for ikke at blive påkørt af lastbilen. Det var en særdeles uforsvarlig kørsel af AffalPlus!!!! Har jeres 

chauffører tid nok til at varetage dette job som også i særdeleshed kræver agtpågivenhed ved kørsel med tungt 

materiel!!! Forekommer der flere af disse hændelser vil jeg personligt foretage en politianmeldelse!  Hanne Jensen 

Skrænten 9, Mogenstrup 4700 Næstved

Jeg kan godt forstå at AffaldPluds gør som de gør, hvad kan de ellers gøre? det er da også at gøre grin med dem at 

de skal sortere affaldet hos os, når vi ikke gør det, og så læsse det af samme sted når de komme på lossepladsen. 

Men vi får da vores skepsis på det rene når vi ikke ser dem gøre det. Det var noget andet d vi boede i hus da kunne 

de se hvem det var der ikke gjorde det når de hentede affalds spandene.

jeg kan godt tænke mig en beholder til tyndt plastik, for der er utrolig meget plast om indpakninger fra mad og ikke 

mad.  hvor meget snavset vand udledes i kloarken, efter vi skal vaske plast inden det kasseres? 

Jeg kan ikke forstå at affald fra virksomheder og butikker, bo og nabo skab ikke skal sorterer deres affald som for 

eksembel grilbarer og restauranter ikke skal sorterer madaffald fra.

Jeg kan kun sige at under et af mine besøg på jeres genbrugsplads i Rønnede, var der en af jeres medarbejdere der 

klunsede lidt træ til egen trailer. Og det ser altså ikke godt ud når der er kunder på pladsen.

jeg kunne godt have brug for, at der var åbent til morgen

Jeg kunne godt ønske at man måtte aflevere haveaffald når det passe ind i dagens/aftenens program🙂

Jeg kunne godt tænke mig et oversigtskort på genbrugspladsen, så jeg ville kunne se hvor jeg skulle køre hen, men 

heldigvis er de ansatte meget flinke til at hjælpe når man spøger om hvor affaldet skal hen.

Jeg kunne godt tænke mig, at der også bliver hentet blød plast (farvet og klart) hjemme. Sorterer det selv og tager det 

med til genbrugspladser, men det ville være nemmere, hvis det blev hentet med resten. Det er noget af det affald, der 

er mest af. 

Jeg kunne ønske mig mulighed for at få hentet haveaffald og sten på privatadressen.  

Jeg mangler at få hentet mine pærer og batterier trods de ligger på affaldsspanden Er uvidende om hvornår de bliver 

hentet og jeg har ikke adgang til email og er derfor ikke opdateret. Mangler information til ældre der ikke har pc 

Jeg mangler en beholder til sortering af blød plast

Jeg mener, at vi får hentet madaffald og alm. affald en gang om ugen og papir + hård plast mm. hver anden eller 

tredje uge, men jeg oplever, at det er containeren med papir og hård plast der bliver fyldt først op. Og faktisk er den 

anden container sjældent fuld. Kunne man forestille sig, at der blev byttet om på afhentningsfrekvensen? Eller måske 

kunne man i virkeligheden nøjes med at tømme begge containere hver 14.dag!? Men det bliver måske for stinkende 

og ulækkert med madaffaldet i sommerperioden! Men ellers er vi fuldt ud tilfredse med ordningen.

Jeg ønsker let tilgængelig info om, hvor de forskellige genanvendelige fraktioner afsættes. Dette kan vise folk, at det 

giver mening at sortere affaldet.  

Jeg oplever af/til at de ansatte på nogle af genbrugspladserne ter`sig som konger ...  Istedet for og være behjælpelige 

på en flink / høflig måde ...

Jeg oplever desværre ofte at folk ikke sorterer deres affald korrekt. F.eks. affaldsposer i hård plast. Kunne det være 

muligt at give eksempler på hvilken plastik der ikke skal i beholderne.  Og det samme ser jeg også ofte at folk smider 

mælkekartoner i pap beholderne, jeg tænker at dette er super ærgeligt og må kunne vises så alle forstår det. 

Jeg så gerne, at ALT plastik blev indsamlet og genanvendt - ikke kun hårdt plastik, men også ufarvet og farvet blødt 

plastik (fx poser mv.), da køb af fødevarer medfører enorme mængder plastic, som der efter den nye ordning ryger 

direkte i restaffald. Det ville være godt, hvis det kunne blive indsamlet også.

jeg ser ikke nogen grund til at få tømt så tit da jeg er enlig og ikke har ret meget affald kunne bruge en 4ugers 

tømning.
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Jeg synes affaldafhentningen fungerer fint og er meget glad for, at beholderen bliver sat på plads, så det ikke 

signalere, at der måske ikke er nogen hjemme. Genbrugspladsen i Mogenstrup er velindrettet og personalet er 

hjælpsomt og meget venligt.

Jeg synes at den nye ordning er helt fint. man kunne godt sortere finere, men f.eks plast har så mange muligheder at 

det er bedst at lade de professionelle om det.  Jeg har kun haft: et lysstofrør, en mikrobølge ovn og en flaske 

kemikalie som jeg måtte over stationen med.

Jeg synes at der altid mangler plads til at sortere pap, papir og aviser

Jeg synes at der skal være mere åbenhed og gerne små film der illustrere hvordan I genbruger affaldet. Efter jeg har 

været på jeres genbrugspladser og talt med jeres medarbejdere, og set de forskellige containere virker det som om 

at selv om vi sortere affaldet i bedste mening bliver det alligevel brændt af. Det undre mig at træ ikke bliver lavet til 

spånplader, at man ikke kan genanvende gammelt tøj til flyttepleter, osv. Selv når jeg har samlet klar blødt plast bliver 

jeg fortalt at det bliver brændt af fordi det ikke kan svarer sig miljømæssige og økonomisk at genbruge det. Og at 

hårdt plast bliver sendt til Kina for at blive genbrugt for ellers er det for dyrt. Det synes jeg er at holde folk for nar og vi 

skal bruge så meget tid på at sortere hvis det alligevel ender i det samme forbrændningsanlæg eller det skal flyttes 

10.000, hvad er lige gevinsten for miljøet der??. Jeg har prøvet at samle hårdtplast, men det har vist sig at være en 

svære udfordring da der findes så mange forskellige plasttyper og det slet ikke er skiltet så almindelig mennesker kan 

forstå hvad skal hvor. Kva mit arbejde som pedel på en større skole hvor jeg går meget op i at får sorteret korrekt, jeg 

tænker endda på at lave de samme kasser med affald som I har på jeres pladser, for at sorterer mere og korrekt. Jeg 

indrømme at jeg har mistet modet og tilliden til jer. Jeg har endvidere fået fortalt at det vi sorterer i vores husstand 

(glas, metal og hårdt plast) bliver brændt af alligevel. Jeg har sågar set en renovationsarbejder smide et stykke plast i 

grønt affald... hvorfor?? Jeg har endvidere hørt om jeres skraldemænd i Vordingborg som kører det hele i 

forbrændningen selv om alt er sorterer, sikkert pga. en økonomisk fordel. Derfor bliver det for mig mere en positiv 

illusion end reelt en miljømæssig gevinst. I min verden bliver I nød til at vise og forklarer hvorfor I gør som I gør og 

lave en bedre skiltning. I skal forbedre jer gevaldigt før I får min tillid igen desværre.   

jeg synes at det vi kan komme af med af affald m.m er super fint for mig 

Jeg synes der på et tidspunkt var noget fremme i pressen om en utrolig høj løn til direktøren for affaldplus. Det virker 

urimeligt, at fordi jeg tænkler på miljøet skal en direktør undskyld udtrykket skumme fløden.... Jeg synes der kom en 

voldsom takstforhøjelse i forbindelse med at vi sorterer i flere fraktioner til afhentning. Jeg havde i forvejen 14-dages 

afhentning ikke desto mindre giver jeg nu ca 330o kr mod ca 2000 kr tidligere. En voldsom forhøjelse ikke mindst da 

jeg tænker at der må komme indtægter fra det sorterede affald.  

Jeg synes, at haveaffaldspladsen i Næstved (Ydernæs) er upraktisk anlagt, da vand i regnvejr løber ind mod midten. 

Samme sted burde det være mere klart, hvad der skal aflæsses hvor; f.eks. hvad er "saftafgivende"? Det er det meste 

vel på et eller andet stadie!

Jeg syntes det er godt vi afvilkler vores affald ordenlig. Med det sagt syntes jeg det er endnu vigtigere at der bliver 

lavet så lidt affald som muligt til at starte med.  Et eks. kunne være at stoppe med at gøre elektronik ubrugligt efter ca. 

1 år men i stedet gør det kan holde i 10 eller 20 år.  Men det har jo ikke så meget med Affaldplas at gøre.

jeg syntes det er ringe, at storskrald ikke hentes på gårdspladsen som alm.husholdningaffald og restaffald bliver, og 

at jeg ydermere skal betale for noget jeg ikke kan bruge til noget, altså afhentning af storskrald på gårdspladsen.

jeg syntes ikke det er en god ide at vi kun må bruge papirsække til haveaffald da haveaffald tit er vådt 

Jeg ved ikke meget om jer. 

Jeg vil gerne have at renovatøren sætter beholderen på plads efter tømning. det gælder biobeholderen!

Jeg ville gerne hvis det kunne gøres mindre "bøvlet". Både husstandens sortering og  afleveringen på affaldspladsen.

Jeg ville godt have haft besked om de nye containere og hvordan man sorterer. Bl.a. hvilke poser man skal bruge og 

om man skal bruge poser. Her har vi intet information fået. Der stod bare nye containere en dag. Også kunne vi selv 

gætte, hvad vi skulle.

Jeg ville ønske der var flere størrelser til bio/have affaldsbeholdere at vælge imellem, jeg bor eks. på en hjørnegrund 

og har meget have affald som er fugtigt. Det er ligeledes et stort problem at opbevare affaldet  tørt i sække til det kan 

afhentes hver 14 dag.  

Kære Affald Plus er ked af glasskår ved min indkørelse når der er hentet glasflasker,skal lappe cykel for tit 

Kære AffaldPlus  Tak for jeres indsats - samt jeres gode humør og hjælpsomhed på genbrugspladsen. 
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Kan ikke se hvorfor borger skal belemme med spørgsmål igennem E-Boks alle mener de er berettiget til at bruge e-

boks

Kan man bestille storskrald ved flytning, når man ikke har nogen pårørende og er  1) enlig mor,  2) ældre borger, hvor 

manden også er gået bort? 3) intet kørekort har 4) ingen trailer har 

Kom med noget info hvis der bliver sagt at man slet ikke kender til affald plus

Kræver lidt ekstra tid at sortere affald derhjemme, men det er den rigtige vej at gå ift. genbrug

Kunne bl.a. godt tænke mig, at der var mulighed for at samle plastfolier til afhentning.  (P.t. samler vi en del og 

afleverer af og til på genbrugsstationen)

Kunne måske ligge et brev, når der afhentes affald. Nyhedsbrev 1 x årligt a la julesækken blev afleveret.

Kunne være rart at få hentet affald hver uge i sommerperioden, da det tiltrækker rotter og beholderen lugter og er 

hurtigt fyldt med mider 

sortere ikke ordentligt men smider der bare i småt brændbart) et forsøg som filmes og formidles til alle borgere. PS. 

Tak for jeres gode arbejde !

Lave det samme affaldssorteringssystem over hele landet.

Lidt ærgerligt skraldebilen har ødelagt affaldbeholderens håndtag. Blev lovet den blev ombyttet, men det er aldrig 

sket. Utilfreds med spanden stilles midt i indkørsel, så man ikke kan parkere efter tømningsdag Ellers rigtig godt 

tilfreds - fedt vi sortere og det er nemt

Lidt oftere tømning af skrald

Måske var det en ide at lade mere oplysning gå pr. mails til os

Med de sidste dages ballade om sammenblanding af affald i skraldebilerne er det måske ikke det bedste tidspunkt at 

sende spørgeskemaer ud på

Medarbejdere på genbrugspladsen har inden for de sidste par år, ændret attitude, de er blevet mere 

imødekommende og serviceorienteret,- stor ros her fra. Det er blevet nemt og overskueligt at finde rundt på pladsen 

(Rønnede)

Mere info ud. 

Mere plads i affaldskontaineren til pap og papir

Mere plads til dagrenovation til de store famileer 

Mere tydelig oplysninger om sortering af elpærer, parfumeflasker

mgl. rum til aflevering af bløde plastikposer som der er meget af fra indpakning af varer

Min bedste kammerat arbejder som maskinmester i AffaldPlus, og jeg kender derfor til en masse baggrund for, hvor 

affald håndteres. Mit indtryk er derfor godt i forhold til miljøet og genanvendelse.   Når det kommer til 

affaldsafhentning, STINKER det virkelig. For snart 3 måneder siden fik jeg arrangeret, at jeg skulle have ugentlig 

tømning i stedet for hver 14. Dag. Trods talrige henvendelser telefonisk, nogle gange flere gange om ugen, er det 

endnu ikke lykkedes mig at få dem til at komme hver uge. Og lur mig om ikke jeg nok skal komme til at betale for det, 

når det bliver tid til regningen..! Man skal vitterligt ikke love en vare, man ikke kan levere, og jeg er SÅ skuffet over, at 

det ikke kan fungere. 

Min genbrugsplads i Haslev er super god og personalet er meget hjelpsomme og blide

Mit kendskab til selskabet er yderst begrænset, så derfor er jeg nok ikke den mest relevante person at spørge - det 

kan I selvfølgelig ikke vide på forhånd :)  De gange jeg har besøgt genbrugsstationen i Slagelse er stort set mit eneste 

kendskab, men her har jeg været fuld ud tilfreds, og man kan altid spørge medarbejderne til råds, hvilket er et stort 

plus :) Man føler sig godt behandlet :)  

Mulighed for afhentning af flere ting til storskrald.

Når der skal udkomme ny plan for afhentningsdage, f.eks. lige efter jul, bør planen udkomme en måned før, dvs. 1.dec. 

aht. borgere, der er bortrejst i julen og nytåret. En ny plan er som regel meget enkel at udfærdige, idet den ligner den 

tidligere. I julen 2018 varede det alt for lang tid, inden vi fik den nye plan.

Når man kommer ud til genbrugspladsen så skal de medarbejdere opføre sig ordentligt. De er tit ubehøvlede. Jeg 

kommer der ikke for deres skyld men for at komme forsvarligt af med affald.

Når vi sorterer affald, forventer jeg også at affaldsvognene sorterer det rigtigt i vognene

Nye skraldespande uden rum i forskellige farver. En spand til hver type affald. Det andet fungerer dårligt. De er for 

små, og for ens. 

Ofte er mine beholdere til restaffald, madaffald samt papir og pap fyldte et par dage før affaldet afhentes. Beholderne 

bør enten have større rum eller der bør afhentes affald hyppigere
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Omkring fuglebjerg er der flere genbrugsstationer, de ku godt ha åbningstider od dage forskudt af hinanden. Så de 

ikke havde samme lukke dage

Oplever tit at skraldespanden ikke bliver tømt når den skal. 

På et tidspunkt krævede man, at papkasser  skulle i papircontaineren, som nu pludselig var udstyret med en slags 

"brevsprækker" som krævede, at papkasserne skulle rives i mindre stykker. Det er helt uacceptabelt, når det ellers 

fungerer godt med komprimatoren til pap. Og det havde nok været på sin plads at informere om, hvorfor man foretog 

denne ændring.

På Møn er der ikke byttedage Undrer mig polysterol og pap handles ikke en på forskellige stationer, stor undren

Pap og papir rummet i genbrugscontaineren er for lille m.v.h. Ole Nerup 

Papir, glas og metalbeholderen er alt for lille, eller også skal den tømmes meget oftere, den bliver meget hurtigt 

overfyldt.

Privat affaldkscontainer til sortering af henholdsvis Pap/Papir - Hård Plast/Glas/Metal bør afhentes med 3 ugers 

intervaller i stedet for 4 ugers.

Renovationsmedarbejderene er ikke gode til at sætte affaldsspanden tilbage til der hvor de har taget den. Og 

efterlader den midt i indkørslen. 

Rum til aviser og papir er ALT for lille i plastbeholder.

Rummet til pap og aviser er for småt

Rummet til pap og papir, kunne godt være større, når man får en daglig avis plus 2 ugeaviser, bliver der hurtigt fyldt 

op.

Rummet til papiraffald er alt for småt. Måtte gerne bytte plads med flasker, -plastic og metalrummet.

Rygter om at mit sorterede affald bliver blandet på vej til genbrugspladserne bekymre mig.   Jeg ville gerne bruge 

majsposer til mit madaffald i stedet for plastik

Så dejligt, at jeres renovationsmedarbejdere er hjælpsomme og venlige. Der hvor vi boede før, var de sure! Tak for 

god service fra en borger i Sorø Midtby.

Se at blive færdig med pladsen i Skovsø, da der er lange køer! På den gamle plads.

Selvom vi gerne vil sortere affaldet, så er det enormt pladskrævende. Vores køkken er slet ikke indrettet til at 

opbevare sorteret affald (vi bor til leje og kan ikke selv ændre forholdene), så ting som glas/hård plast bliver ofte 

samlet i et hjørne på køkkenbordet. I et irritations-/frustrationsmoment kan de derfor godt havne i husholdningsposen 

alligevel. Vi har heller ikke pladsen til at sortere madaffaldet, da vores standardstativ på lågen under køkkenvasen 

kun kan håndtere en pose ad gangen, og ikke efterlader plads til en ekstra spand. Det vil være super hvis AffaldPlus 

kan foreslå affaldssorterings- og opbevaringsløsninger der passer til almindelige under-vasken-køkkenskabe. Hvis en 

sådan løsning ligefrem stilles til rådighed, er vi meget interesserede i at gøre mere ud af sorteringen.

sige til jeres folk af de gerne må hjælpe lidt mere

Skønt med SMS ordning der sikrer at bruger er klar med sit affald

Skraldebilerne skulle sænke farten i tæt bebyggede områder

skraldemanden skal være bedre til at sortere

Smart sende spørgsmål ud omkring sortering, når vi ikke har fået nye sorteringsbeholdere. 👍🏻

Sørg for at chaufførerne ved at de skal stille beholder på plads 😉

Sortere mere

Spørgsmål 21a synes jeg er uklart... Jeg vil gerne have mulighed for at få hentet mit visne juletræ i januar:)

Større beholder til restaffald uden xtra omkostninger

Storskrald fungerer ikke optimalt. Der skal bedre oplysning om bundtning af fx pap. Jeg fik ikke hentet mit, da det var 

mast og bundtet, men ikke havde snor på. Andet storskrald blev så heller ikke taget med. 

synes ordning med storskrald, der bliver hentet efter at man har bestilt afhentning - gør at ordningen ikke længere 

fungerer for mig.  Storskrald - som var sat ved vejen i sorterede bunker på en bestemt afhentningsdag, var meget 

mere anvendelig for mig

Synes, man bør sortere blød plastic. (Poser osv)

Syntes afhentningen af plast, glad og pap sker for sjældent. Burde være minimum hver 2. uge. Og så er reglerne for 

afhentning af storskrald - og særligt hvad der kan medgå som storskrald - for uigennemskuelige. Sidst er sæsonen for 

afhentning af haveaffald for snæver.

Syntes at det er uforsvarligt at jeres medarbejder skal gå og løfte de tunge plastkasser med tomme flasker og glas. 

Affaldsstativet egner sig ikke til affaldssortering.
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Syntes at I holder nogle gode pladser både i Mogenstrup og Næstved - med hjælpsomme medarbejdere.

Syntes det er svært for de små lokale loppemarkeder, når i henter ting ind fra affaldspladsen uden omkostninger.  

Syntes det er tyveri at i tjener penge på folks affald  når man som dansker ikke engang må selv samle ting på 

genbrugspladsen  da det jo er smidt ud men endnu engang ødelægger de udelandske dansker  det for os der er født 

i danmark og ægte dansker jeg har været det hele mit liv nu ca 51 år var her nemlig os da det hed lossepladser 

Tænker reklame og information om jer kan fremme gejsten til at sortere derhjemme og formålet.  Oplever ældre 

bekendte irriteres over at skulle have flere affaldsspande (føle at affald fylder mere idag end blot den gammeldags 

skraldespand under køkkenvasken) Var del af info her i spørgeskema jeg ikke vidste og gav lyst at udforske jeres 

hjemmeside og muligheder! 

Uheldige sager i medierne om, at affaldet bliver sammenblandet ved afhentning. Går ud over motivationen til at være 

omhyggelig, når der sorteres

Vær mere opmærksom på brugte batterier, når de er anbragt ovenpå affaldscontaineren, som anvist i den 

kommunale brochure.

Venligst sætte affaldsspandene på plads der vor man har taget dem. Står de på fortovet eller indkørsel vælter de 

rundt i blæsevejr, det er ikke så godt når man ikke er hjemme.      Venligt på forhånd tak.

Vi bor i sommerhus og har i mange år sorteret alt vores affald,aviser,glas og plastik. I dag har vi kun 2 affaldssække- 

en til køkkenaffald og en til restaffald - så vi kører stadig hård plast til genbrug. Flasker og papir kan afleveres i 

nærgenbrug.

Vi bor kun i sommerhus om sommeren, men er i øvrigt godt tilfreds med affaldsafhentningen.

Vi bruger ofte genbrugspladserne, og der er stor forskel på, hvordan personalet er. Der er f.eks. genbrugspladser vi 

aldrig kommer på, pga. surt personale, overfyldte containere m.m. Til gengæld er der andre pladser, hvor personalet 

er yderst venlige og hjælpsomme og hvor der er plads i containerne så man kan komme af med affaldet. Så der er 

steder, hvor vi aldrig kommer, selvom det måske er der der er åbent når vi skal af med affaldet, så må vi vente til de 

steder vi vil kommer holder åbent. 

Vi der er bosiddende på Elmevej i Ørslev, Vordingborg har IKKE kunne konstatere at vores "lokale" chauffør på 

skraldevognen gør noget forkert når der tømmes skraldespande, han er også altid klar til en kort snak om 

hvordanman sorterer affald. En af grundende til jeg ikke kan/vil give top karakterer er at der altid vil være plads til 

forbedringer 

Vi er flyttet til Sorø kommune stort set samme tid som sorteringsordningen trådte i kraft. Det betyder at den tidligere 

beboer i lejligheden har fået al info, og vi har ingenting hørt. Endvidere lader det til at alle de fede løsninger, som 

f.eks. en lille grøn spand til bioaffald som man kan have i køkkenet kun uddeles til huse og ikke lejligheder. Det giver 

ingen mening. 

Vi er generelt godt tilfreds,  men har lige lavet en væg, der ville det have været rart, hvis i ville have taget mindre 

bygge affald med, såsom paneler, fyldningsdøre og lign med :-), da vi ikke har nogen trailer 

Vi er ikke overgået til det nye sorterings system endnu, så det er jeg svar skyldig hvordan virker. 

Vi er meget utilfredse med størrelsen på de ny torumsbeholdere. Madaffald er kun 1/3 fyldt, mens restaffald er 

overfyldt flere dage inden tømning. 

Vi er meget utilfredse med, at det kun er undertegnede der modtager epost fra AffaldPlus, og ikke min mand, der er 

den i husstanden der tager sig af affaldssortering osv.

Vi får meget hurtigt fyldt containeren med genanvendelige ting pap, papir, glas, metal og hård plast men den bliver 

kun tømt en gang om måneden. Det kunne være rigtig rart hvis blød plast også blev hentet.

Vi har for meget affald .. vi må køre flere gange om måneden ud og smide ud selv 

Vi har gentagende gange oplevet at vores skrald ikke er hentet til tiden. Det er ikke acceptabelt. 

Vi har normalt ingen problemer

Vi kunne godt tænke os en kontainer til plastik i al almindelighed (som i mange andre kommuner) og en større 

beholder til papir

Vi skal væk fra de grønne bio poser og tilbage til en anden pose type, der fungerer bedre ifht opløsning og 

genanvendelighed

Vi sorterer hos os og håber alle ville gøre det, men der er lang vej igen. Det var ærgerligt at renovationsarbejderne i 

vores kommune blandede det hele sammen for det gør at mange siger, at så gider de ikke at sortere. Vores klima 

skal der gøres noget ved og der er så meget affald derude. 

Vil gerne kunne sortere blød plastic fra

vjl gerne have hentet haveaffald
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Vores køkkenaffald skal hentes 1 x om ugen, ikke hv 14 dg. Vores genbrugsplads skal være åben fra kl 9 el 10 på alle 

hverdage + søndage året rundt.  Ps det er ok med lukke-dag tirsdage.  Dette gælder genbrugsen i Mogenstrup.   På 

forhånd tak Lise Rasmussen

Vores største problem med systemer er, at papirbeholderen er for lille. Vi er nødt til, at tage noget fra hver gang. 

Weekendåbent hele året og hele dagen
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 OM DENNE RAPPORT

BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT

BAGGRUND

PERIODE

SPØRGERAMMEN

RAPPORTENS INDHOLD

Analyseinstituttet interresearch a|s har udviklet et koncept til måling af 

kundetilfredshed i forsyningsbranchen. Hvert år hjælper Interresearch en række 

forsyningsselskaber med at måle tilfredsheden blandt selskabernes kunder. 

Selskaberne tilpasser undersøgelsesdesignet til lige netop deres behov, men en 

række spørgsmål bliver brugt af flere selskaber og det er således muligt at tilbyde et 

branchebenchmark baseret på Interresearch's tidligere gennemførte projekter for 

den danske forsyningsbranche. Denne rapport er en opsummering af resultaterne for 

de selskaber, der har gennemført deres måling i 2018. 

Al data der danner baggrund for denne rapport er indsamlet i 2018.

Spørgerammen er udarbejdet af Interresearch i samarbejde med en række 

forsyningsselskaber. Spørgerammen er senest opdateret i sommeren 2017. 

Spørgsmålene er stillet på en 7-punktskala, hvor der er blevet benyttet bl.a. 

tilfredshedsskala, enighedsskala og gradskala.

Denne rapport er baseret på resultaterne fra følgende 6 selskaber: 

- FORS

- Lyngby-Taarbæk Forsyning

- Novafos

- Halsnæs Forsyning

- Kalundborg Forsyning

- Skanderborg Forsyning

- AffaldPlus

Alle har undersøgt tilfredsheden blandt deres kunder i 2018.

Alle selskaberne har i større eller mindre grad taget udgangspunkt i Interresearch's 

standardspørgeramme for måling af kundetilfredshed i forsyningsbranchen. 

Denne rapport indeholder kun resultater på spørgemålene i den nyeste version 

(sommeren 2017) af standardspørgerammen. Resultatet viser ikke, hvis det kun er et 

enkelt selskab, der har stillet det pågældende spørgsmål.

Rapporten viser resultater på gennemsnitsniveau samt Best in class (det bedste 

resultat). Frekvenstabeller er således ikke tilgængelige og spørgsmål, der ikke er 

besvaret på en skala er ikke medtaget. 
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  TEMAOVERSIGT

TEMAOVERSIGT

4,4

5,6

5,4

5,6

5,1

4,6

5,2

4,7

6,0

6,0

5,7

5,0

5,8

5,5

5,7

5,4

4,7

5,3

4,9

6,2

6,1

6,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Kendskab

Tilfredshed med forsyningsarter

Kontakt

Service og Forsyningssikkerhed

Gravearbejde

Information

Hjemmesiden

Grøn Energi og Miljø

Genbrugsstationen

Personalet på genbrugstationen

Tilfredshed alt i alt

Gennemsnit Best in Class
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

KENDSKAB

TILFREDSHED MED FORSYNINGSARTER

4,4 5,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Hvor godt er dit kendskab til [x] Forsyning og vores
ydelser? [5]

5,8

5,6

5,4

5,2

6,0

5,9

5,8

5,5

5,4

6,2

1 2 3 4 5 6 7

Vandforsyning  [4]

Elforsyning [0]

Dagrenovation (håndtering af affald) [2]

Fjernvarme [1]

Spildevand [4]

Tømning af septik- og trixtanke [2]

Genbrugsstationer [2]

Gennemsnit Best in class
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

KONTAKT

5,4

5,3

5,5

5,2

5,5

5,2

5,6

5,6

5,7

5,5

5,9

5,3

1 2 3 4 5 6 7

Det var let at få fat i den rette medarbejder hos [x]
Forsyning  [4]

[x] Forsyning reagerer hurtigt på mine henvendelser [4]

[x] Forsyning yder god telefonservice [4]

[x] Forsyning yder god service online (herunder også mail-
korrespondance) [4]

[x] Forsyning yder god personlig service [4]

[x] Forsynings kundeservice har tilfredsstillende
åbningstider [4]

Gennemsnit Best in class
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 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

SERVICE OG FORSYNINGSSIKKERHED

5,0

5,4

5,2

6,3

6,0

5,9

5,5

5,2

5,5

5,4

6,4

6,0

6,0

5,6

1 2 3 4 5 6 7

[x] Forsyning har forståelse for mig som kunde [4]

[x] Forsynings support dækker mine behov [3]

[x]  Forsyning er serviceminded, når man har brug for hjælp
[4]

Jeg oplever høj driftssikkerhed med [x] Forsyning som
vandforsyningsselskab [4]

Jeg oplever høj driftssikkerhed med [x] Forsyning som
elforsyningsselskab [0]

Jeg oplever høj driftssikkerhed med [x] Forsyning som
dagrenovationsselskab [2]

Jeg oplever høj driftssikkerhed med [x] Forsyning som
leverandør af fjernvarme [1]

Jeg oplever høj driftssikkerhed med [x] Forsyning som
ansvarlig for spildevand [4]

Jeg oplever høj driftssikkerhed med [x] Forsynings tømning
af septik- og trixtanke [2]

Jeg har tillid til, at [x] Forsyning behandler det indsamlede
affald forsvarligt i forhold til klima, miljø og

genanvendelsesmuligheder [1]

Gennemsnit Best in class

7



 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

GRAVEARBEJDE

4,9

5,2

5,1

5,1

5,4

5,5

5,4

5,2

1 2 3 4 5 6 7

[x] Forsyning er gode til at informere om gravearbejde, der
vedrører mig, i mit lokalområde [4]

[x] Forsyning sørger for god skiltning / afmærkning ved
gravearbejde [4]

[x] Forsyning sørger for bedst mulig fremkommelighed ved
gravearbejde [4]

[x] Forsyning er gode til at rydde op og genetablere efter
gravearbejder [4]

Gennemsnit Best in class

8



 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

INFORMATION

HJEMMESIDEN

3,8

4,6

5,0

5,1

4,2

5,1

4,7

3,9

4,8

5,1

5,2

4,3

5,3

4,9

1 2 3 4 5 6 7

[x] Forsyning er gode til at opdatere mig om nye muligheder
og løsninger vedrørende mit forbrug [4]

Jeg er tilfreds med den mængde information jeg som kunde
modtager omkring [x] Forsyning og deres leverancer [4]

Regningen, jeg modtager fra [x] Forsyning, er let for mig at
forstå [4]

[x] Forsyning sørger for at holde mig tilstrækkeligt
orienteret, således at jeg kan sortere mit affald korrekt [3]

[x] Forsyning informerer tilstrækkeligt om, hvordan de
håndterer det indsamlede og indleverede affald [3]

[x] forsyning informerer tilstrækkeligt i forhold til planlagte
driftsforstyrrelser [4]

[x] forsyning informerer tilstrækkeligt i forhold til uforudsete
driftsforstyrrelser [3]

Gennemsnit Best in class

5,0

5,2

5,4

5,1

5,4

5,7

1 2 3 4 5 6 7

[x] Forsynings hjemmeside er let at navigere rundt i, og
tilbyder tilstrækkeligt med information [3]

Sorteringsvejledningen til affald på [x] Forsynings
hjemmeside er god [1]

Der er gode muligheder for selvbetjening på [x] forsynings
hjemmeside   [4]

Der er gode muligheder for at tilmelde sig yderligere
information på hjemmesiden (fx sms-ordning) [3]

Gennemsnit Best in class

9



 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

GRØN ENERGI OG MILJØ

5,2

5,2

4,9

4,2

4,2

5,6

5,6

5,0

4,3

4,5

1 2 3 4 5 6 7

Jeg har et godt indtryk af [x] forsynings indsats i forhold til
grøn energi [3]

Jeg har et godt indtryk af [x] forsynings indsats i forhold til
miljøbeskyttelse [3]

[x] Forsyning investerer tilstrækkeligt i klimatilpasning,
alternativ energi og sikring af grundvandet [3]

[x] Forsyning informerer mig tilstrækkeligt om hvad de gør
for at beskytte miljøet.  [3]

[x] forsyning informerer mig tilstrækkeligt om, hvad jeg selv
kan gøre for at bidrage til at beskytte miljøet [4]

Gennemsnit Best in class

10



 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

GENBRUGSSTATIONEN

6,5

6,4

6,0

6,2

6,1

5,8

6,1

6,1

5,5

6,6

6,4

6,4

6,5

6,2

5,9

6,2

6,3

5,7

1 2 3 4 5 6 7

Det er let at finde adressen til genbrugsstationerne [2]

Det er let at finde åbningstider for genbrugsstationerne [2]

Åbningstiderne på genbrugsstationerne er passende [3]

Tilkørsels- og adgangsforholdene til genbrugsstationerne er
gode [2]

Der er altid plads i containerne [3]

Skiltningen på genbrugsstationerne er god [3]

Rengøringen på genbrugsstationerne er god [2]

Der er ikke for lang kø/ventetid [3]

Genbrugsstationerne er logisk indrettet - det er let at finde
rundt [3]

Gennemsnit Best in class

11



 RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER

PERSONALET PÅ GENBRUGSSTATIONEN

5,8

5,8

5,8

6,2

6,0

6,1

6,2

5,9

5,8

5,9

6,5

6,3

6,2

6,3

1 2 3 4 5 6 7

Det er let at få kontakt til en medarbejder [3]

Der er tilstrækkeligt personale tilstede i hele åbningstiden
[3]

Der er ikke for lang ventetid på at tale med en medarbejder
[2]

Personalet er gode til at vejlede [3]

Personalet er venlige og imødekommende [3]

Personalet sikrer, at borgerne sorterer deres affald korrekt
[2]

Personalet har tilstrækkelig viden om affaldssortering og
genanvendelse [2]

Gennemsnit Best in class

12



 TILFREDSHED ALT I ALT

TILFREDSHED ALT I ALT

5,8

5,6

5,8

6,0

6,0

6,0

1 2 3 4 5 6 7

[x] Forsyning leverer det, de skal [4]

Jeg oplever samlet set, at [x] forsyning gør det let for
mig at være kunde [5]

Jeg er alt i alt meget tilfreds med [x] Forsyning som
forsyningsselskab [5]

Gennemsnit Best in class

13
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Bilag 5: Gode råd og kommentarer i AffaldPlus’ kendskabs- og 
tilfredsundersøgelse 2019 

 

Kommentarer til spørgsmål 26: ”Hvis du har et godt råd eller en kommentar til 
AffaldPlus, kan du skrive det her”  

Svarene herunder er rubriceret efter emne. Kommentarerne er, hvor det har været 
nødvendigt, anonymiseret. Hvis samme kommentarer indeholder flere emner, er 
kommentarerne opdelt og placeret under det respektive emne. Åbenlyse stave- og slåfejl er 
rettet af hensyn til læsbarheden.    

I alt 270 respondenter har skrevet en eller flere kommentarer, og sammenlagt er det blevet til 
303 kommentarer. De fordeler sig sådan efter kommune: 
 

Kommune Antal kommentarer 
Faxe (FA) 29 
Ringsted (RI) 25 
Næstved (NÆ) 82 
Slagelse (SL) 70 
Sorø (SO) 36 
Vordingborg (VO) 61 

 

Hjemmeordninger/nye ordninger 

Generelt 

1. De containere der stilles til rådighed er kugleskøre. Når man er nød til at vise en video, 
at det kan lade sig gøre at tømme de to rum for sig, viser den skepsis, borgerne har. 
Jeg har ikke set nogen video, der viser, hvordan lastbilen bliver tømt. Hvorfor købe 
dyre containere, der kan åbnes to veje? Så affaldet nemmere kan blive spredt for alle 
vinde, når den vælter i stormvejr? Hvorfor findes der ikke glas- og papircontainere ved 
supermarkeder og indkøbscentre, som fx i Furesø? Hvorfor smider man en masse 
penge ud til det "legetøj" og den "indkøbspose" som vi lige har fået udleveret? 
Dybt godnat! Alt sammen på borgernes regning! (FA) 

2. Jamen generelt er jeg glad for vores nye affaldsordning - synes det fungere fint når 
man først lige for det hele lært! og taget sig selv i nakken og for gjort det korrekt! .. 
(NÆ) 

3. Et lille pip som desværre nok ikke er en mulighed, men kunne man måske spule 
containerne ved tømning, de er ikke helt nemme at rengøre indvendigt (NÆ) 

4. Beholder til papir/metal-glas og plast burde ikke indeholde glas - der vil være 
glasskår/splinter i bunden af beholderen det burde samles og sættes ud for sig selv evt. 
afleveres i lokalt opstillede glasbeholdere (NÆ) 

5. Hvorfor er vi gået tilbage i tiden, nu hvor vi får hentet genbrug hjemme? Nu skal vi 
blande hård plastik, metal og glas sammen, som tidligere var adskilt. Det er da ikke 
logisk. Kan vi ikke få det hentet adskilt hjemme? Jeg synes til gengæld det er er godt vi 
nu, langt om længe, også skal sortere vores restaffald og madvare/bioaffald hvert for 
sig (NÆ) 

6. Jeg bor i lejlighed hvor vi selv har genbrugsplads (og den er super) - men er helt ærligt 
meget utilfreds med alt den sortering der skal ske i egen lejlighed hvor man kan fylde 
sit hjem op med diverse - og de værste - affaldsspande. Det er dybt latterligt!! (NÆ) 
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7. Der er ikke plads/ det er bøvlet med alle de forskellige affaldsbøtter i køkkenet. 
Den ældste beboer kan ikke finde ud systemet (NÆ) 

8. Det er besværligt, at restaffald skal i plastposer. Kasserer jeg f.eks. arbejdshandsker, 
når jeg er i haven, kan jeg ikke bare lægge dem i beholderen (NÆ) 

9. Brugerne skal ikke skylle brugte affaldsbøtter fra rejer osv. af, det er ikke realistisk, at 
tro at folk vil gøre dette (NÆ) 

10. Forstår ikke hvorfor metal, hård plast og glas, skal i samme container? Ville foretrække 
at det kom i hver sin container (RI) 

11. Jeg håber at vi få lov til at beholde det system vi har nu (RI) 
12. Jeg bor i Ringsted. Vi har en god affald sortering, men så skal borgerne lære at sortere 

det rigtigt. De kan ikke se forskel på madaffald/restaffald (RI) 
13. Oplever ældre bekendte irriteres over at skulle have flere affaldsspande (føle at affald 

fylder mere i dag end blot den gammeldags skraldespand under køkkenvasken) (RI). 
14. Syntes at det er uforsvarligt at jeres medarbejder skal gå og løfte de tunge plastkasser 

med tomme flasker og glas. Affaldsstativet egner sig ikke til affaldssortering (RI) 
15. Hvad med de gamle spande - det er ok hvis jeg må beholde den, men jeg ville nu godt 

have den tømt, en sidste gang (SL)  
16. Det er godt at kommunen indføre mere affaldssortering i hjemmet. Men så skal de ikke 

diskutere med boligselskabet om hvem der skal levere de enkelte spande til 
sorteringen, i hjemmet. Da vi endnu ikke har fået spande til metal, Glas, pap OSV. sker 
det ofte at vi ikke sortere som vi burde. Så, så længe kommune og boligselskab ikke 
kan blive enige om hvem der skal levere spande til boligen, får vi ikke altid sorteret 
affaldet som vi skal (SL) 

17. Vi bor kun i sommerhus om sommeren, men er i øvrigt godt tilfreds med 
affaldsafhentningen (SL) 

18. Selvom vi gerne vil sortere affaldet, så er det enormt pladskrævende. Vores køkken er 
slet ikke indrettet til at opbevare sorteret affald (vi bor til leje og kan ikke selv ændre 
forholdene), så ting som glas/hård plast bliver ofte samlet i et hjørne på køkkenbordet. 
I et irritations-/frustrationsmoment kan de derfor godt havne i husholdningsposen 
alligevel. Vi har heller ikke pladsen til at sortere madaffaldet, da vores standardstativ 
på lågen under køkkenvasken kun kan håndtere en pose ad gangen, og ikke efterlader 
plads til en ekstra spand. Det vil være super, hvis AffaldPlus kan foreslå 
affaldssorterings- og opbevaringsløsninger der passer til almindelige under-vasken-
køkkenskabe. Hvis en sådan løsning ligefrem stilles til rådighed, er vi meget 
interesserede i at gøre mere ud af sorteringen (SL) 

19. Hvorfor skal restaffald afleveres i poser? Det vil typisk medføre et stort (unødvendigt?) 
ekstraforbrug af plastik (SL) 

20. Det irriterer mig at affaldscontainerne på hjemme adressen ikke er ens (SO) 
21. Når det kommer til affaldsafhentning, STINKER det virkelig. For snart 3 måneder siden 

fik jeg arrangeret, at jeg skulle have ugentlig tømning i stedet for hver 14. Dag. Trods 
talrige henvendelser telefonisk, nogle gange flere gange om ugen, er det endnu ikke 
lykkedes mig at få dem til at komme hver uge. Og lur mig om ikke jeg nok skal komme 
til at betale for det, når det bliver tid til regningen! Man skal vitterligt ikke love en vare, 
man ikke kan levere, og jeg er SÅ skuffet over, at det ikke kan fungere (SO) 

22. Vi er flyttet til Sorø kommune stort set samme tid som sorteringsordningen trådte i 
kraft. Det betyder at den tidligere beboer i lejligheden har fået al info, og vi har 
ingenting hørt. Endvidere lader det til at alle de fede løsninger, som f.eks. en lille grøn 
spand til bioaffald som man kan have i køkkenet kun uddeles til huse og ikke 
lejligheder. Det giver ingen mening (SO) 

23. Jeg synes der kom en voldsom takstforhøjelse i forbindelse med at vi sorterer i flere 
fraktioner til afhentning. Jeg havde i forvejen 14-dages afhentning ikke desto mindre 
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giver jeg nu ca. 3300 kr. mod ca. 2000 kr. tidligere. En voldsom forhøjelse ikke mindst 
da jeg tænker at der må komme indtægter fra det sorterede affald (SO) 

24. Jeg synes at den nye ordning er helt fint. Man kunne godt sortere finere, men f.eks. 
plast har så mange muligheder at det er bedst at lade de professionelle om det. Jeg har 
kun haft: et lysstofrør, en mikrobølge ovn og en flaske kemikalie som jeg måtte over 
stationen med (SO) 

25. Kræver lidt ekstra tid at sortere affald derhjemme, men det er den rigtige vej at gå ift. 
Genbrug (SO) 

26. Det ville være rart med de samme affaldsbeholdere som benyttes i Ringsted kommune. 
De er pæne og modstandsdygtige overfor vind og vejr. Ellers er vi meget tilfredse (SO). 

27. Lidt ærgerligt skraldebilen har ødelagt affaldsbeholderens håndtag. Blev lovet den blev 
ombyttet, men det er aldrig sket (SO).  

28. Nye skraldespande uden rum i forskellige farver. En spand til hver type affald. Det 
andet fungerer dårligt. De er for små, og for ens (VO) 

29. Jeg kan ikke forstå at affald fra virksomheder og butikker, bo og nabo skab ikke skal 
sorterer deres affald som for eksempel grillbarer og restauranter ikke skal sorterer 
madaffald fra (VO) 

30. Den nye sortering er fin. Dog har vi været ude for at små elektronik ikke blev taget 
med (VO) 

31. I de 24 år jeg har boet her på Møn, har jeg omhyggeligt sorteret glas, papir, plast, 
sten, porcelæn, elektronik, metal, batterier osv. og bragt det hele på genbrugspladsen. 
Madaffald har hønsene eller kompostbeholderne fået. Derfor betragter jeg den nye 
ordning, hvor meget blandes sammen, som et tilbageskridt (og den holdning deler i 
øvrigt personalet på genbrugspladsen!), og samme dag, som jeg modtog containeren til 
papir, glas, metal, plast, stillede jeg den på loftet. Rummet til madaffald har jeg aldrig 
anvendt (VO) 

32. Vær mere opmærksom på brugte batterier, når de er anbragt ovenpå 
affaldscontaineren, som anvist i den kommunale brochure (VO) 

33. Hvorfor skal dagligvarebutikker ikke sorterer? Det giver da ikke mening. 
34. Jeg mangler at få hentet mine pærer og batterier trods de ligger på affaldsspanden. Er 

uvidende om hvornår de bliver hentet og jeg har ikke adgang til email og er derfor ikke 
opdateret (VO) 

Madposer og madspand 

1. Den lille grønne madspand bør være lufttæt (FA) 
2. Håndtering af madaffald er besværlig. Opsamlingskurven er ulækker at have stående. 

Poserne til madaffald er besværlige at lukke. De kan kun fyldes halvt hvis de også skal 
lukkes. Hvorfor er der ikke snoreluk? (FA) 

3. Brug papirposer til madaffald uanset hvordan det håndteres og til hvad. Ikke mere 
plastik i naturen (FA) 

4. Jeg ville gerne bruge majsposer til mit madaffald i stedet for plastik (NÆ) 
5. De grønne poser burde være mere modstandsdygtige overfor fugt, f.eks. Kaffefiltre 

(SL) 
6. Vi skal væk fra de grønne bioposer og tilbage til en anden pose type, der fungerer 

bedre ift. opløsning og genanvendelighed (SL)  
7. De grønne poser til madaffald er for korte, for når man skal binde posen kan man ikke. 

Det er et stort problem herhjemme for min kone har problemet hver gang. Med 
længere poser kan man bedre binde knude. Vi hører at mange har samme problem 
desværre (SL) 
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Pladsproblemer og tømningsfrekvens 

1. Containerne er for små når der skal være plads til to typer affald (FA)  
2. Lidt oftere tømning af skrald (FA) 
3. Det ville være dejligt at man kunne få flere størrelser beholdere til rest/madaffald -at 

man kan vælge ulig tømning året rundt (FA). 
4. Afhentning af metal og flasker er generelt en god ide, men desværre på bekostning af 

papir og pap, da denne del af containeren er nærmest ubrugelig (FA) 
5. De nye beholdere til pap/papir er alt for små ift hvornår der er afhentningsdage (NÆ) 
6. Hent gerne genbrug plast/metal hver 3. uge (NÆ) 
7. Mad- og restaffald ønskes i perioden fra 1/3-1/9 afhentet ugentligt pga. varmen (NÆ)  
8. Ofte er mine beholdere til restaffald, madaffald samt papir og pap fyldte et par dage før 

affaldet afhentes. Beholderne bør enten have større rum eller der bør afhentes affald 
hyppigere (NÆ) 

9. Rummet til papiraffald er alt for småt. Måtte gerne bytte plads med flasker, -plastic og 
metalrummet (NÆ) 

10. Jeg mener, at vi får hentet madaffald og alm. affald en gang om ugen og papir + hård 
plast mm. hver anden eller tredje uge, men jeg oplever, at det er containeren med 
papir og hård plast der bliver fyldt først op. Og faktisk er den anden container sjældent 
fuld. Kunne man forestille sig, at der blev byttet om på afhentningsfrekvensen? Eller 
måske kunne man i virkeligheden nøjes med at tømme begge containere hver 14.dag!? 
Men det bliver måske for stinkende og ulækkert med madaffaldet i sommerperioden! 
Men ellers er vi fuldt ud tilfredse med ordningen. (NÆ) 

11. I de nye containere til genbrug kunne det være en god ide at bytte om så det store rum 
er til pap. Der er slet ikke nok plads i det lille rum til alt det pap emballage der findes i 
en husholdning (NÆ) 

12. Rummet til pap og aviser er for småt (NÆ) 
13. Affaldsspande er for små eller tømning er for sjældent (NÆ) 
14. Rum til aviser og papir er ALT for lille i plastbeholder (NÆ) 
15. Vi har for meget affald. Vi må køre flere gange om måneden ud og smide ud selv (NÆ) 
16. Vi kunne godt tænke os en container til plastik i al almindelighed (som i mange andre 

kommuner) og en større beholder til papir (NÆ) 
17. Vores største problem med systemer er, at papirbeholderen er for lille. Vi er nødt til, at 

tage noget fra hver gang (NÆ) 
18. Pap og papir rummet i genbrugscontaineren er for lille (NÆ) 
19. Vi er meget utilfredse med størrelsen på de ny torumsbeholdere. Madaffald er kun 1/3 

fyldt, mens restaffald er overfyldt flere dage inden tømning (NÆ). 
20. Ærgerligt at der gik mere end 5 mdr. inden vi fik tømt genbrugsbeholderen. 

I ejendommen er vi 3 husstande om 1 beholder og det er absolut nødvendigt, at også 
genbrugsbeholderen bliver tømt. Synes at 4 uger mellem hver tømning er meget lang 
tid, så vores husstand benytter primært nærliggende affaldscontainer til 
genbrugsmaterialer (NÆ) 

21. Jeg synes at der altid mangler plads til at sortere pap, papir og aviser (NÆ) 
22. For lidt plads i beholderen til pap, glas mv. (NÆ) 
23. Kunne være rart at få hentet affald hver uge i sommerperioden, da det tiltrækker rotter 

og beholderen lugter og er hurtigt fyldt med mider (NÆ) 
24. Vores køkkenaffald skal hentes 1 x om ugen, ikke hver 14 dg. (NÆ) 
25. Beholderen til hård plastik o.a. er for lille. Også for lille beholder til aviser (RI) 
26. Syntes afhentningen af plast, glad og pap sker for sjældent. Burde være minimum hver 

2. uge (SL) 
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27. Rummet til pap og papir, kunne godt være større. Når man får en daglig avis plus 2 
ugeaviser, bliver der hurtigt fyldt op (SL)  

28. Containeren til papir, plast mm burde tømmes sammen med den til mad- og  
restaffald (SL) 

29. Privat affaldscontainer til sortering af henholdsvis Pap/Papir - Hård Plast/Glas/Metal bør 
afhentes med 3 ugers intervaller i stedet for 4 ugers (SL) 

30. Noget andet er behovet for at genopsætte aviscontainere rundt om i Slagelse, da der 
ikke er plads til aviserne i vores affaldsbeholder (SL) 

31. I affaldskassen med glas og blade skal rummene byttes om hvad angår størrelse (SL) 
32. Det kunne have været godt, hvis affaldsspanden til metal, glas, hård plast og pap/papir 

var i lige store rum. Rummet til pap/papir bliver fyldt hurtigt (SL) 
33. Jeg har ikke plads i min skraldespand, med pap/papir og glas/metal/hård plads til 

afhentning en gang om måneden. Spanden bliver fyldt op efter 14 dage. Jeg så gerne 
at affaldsspanden blev tømt oftere (SO) 

34. Der er næsten aldrig nok plads ift. Papiraffald (SO) 
35. Containerne: kamrene til plast, glas, metal og pap og papir er for små - eller også 

skulle der være 14. dags tømning på denne. Containeren med restaffald og madaffald 
kunne godt være mindre (SO) 

36. Større beholder til restaffald uden xtra omkostninger (SO) 
37. Afhentning oftere eller større beholder. Selv med en husstand hvor vi kun er to voksne 

- og to store børn der indimellem er hjemme på weekend kniber det indimellem med at 
have plads i beholderne. Det gælder specielt i restaffald og i glas/metal mm. (SO) 

38. Mere plads til dagrenovation til de store familier (SO) 
39. Mere plads i affaldscontaineren til pap og papir (VO) 
40. Der bør være mere plads til pap og papir og mindre plads til glas og metal - byt om på 

rummene! (VO) 
41. Fordeling i affaldsbeholdere er skæv: Eks.: Papir - flasker, hård plastik bør omvendes 

(VO) 
42. Vi får meget hurtigt fyldt containeren med genanvendelige ting pap, papir, glas, metal 

og hård plast men den bliver kun tømt en gang om måneden (VO). 
43. Da vi er en stor familie producerer vi meget affald, og selvom vi sorterer oplever vi at 

containeren bliver fyldt meget hurtigt. En større container, hyppigere tømning eller en 
ekstra kunne hjælpe os enormt meget (VO) 

44. De beholdere vi har til plast/glad/metal burde byttes om med den med pap, da den til 
pap er al for lille (VO) 

45. Papir, glas og metalbeholderen er alt for lille, eller også skal den tømmes meget oftere, 
den bliver meget hurtigt overfyldt (VO) 

46. Men ville ønske at min pap/papir og plast/glas spand blev tømt oftere (VO) 
 
 

For meget plads 

1. Jeg har kun sjældent behov for, at få hentet glas/metal/hård plast. Der burde være en 
ordning, hvor jeg kunne melde til jer, når jeg har behov. Så ville skraldemanden ikke 
skulle køre forgæves til en tom beholder (SL)  

2. Jeg ser ikke nogen grund til at få tømt så tit da jeg er enlig og ikke har ret meget affald 
kunne bruge en 4ugers tømning (SO). 

 

Ønske om at få hentet flere affaldstyper 

1. Flere sorteringsspande hjemme, altså mere fin sortering i husstanden (NÆ) 



6 
 

2. Synes, man bør sortere blød plastic. (Poser osv) (NÆ) 
3. Hvis man kunne aflevere spraydåser, som deodorant, hårlak og lignende på samme 

måde som batterier ville det være godt (NÆ) 
4. Jeg kan godt tænke mig en beholder til tyndt plastik, for der er utrolig meget plast om 

indpakninger fra mad og ikke mad. Hvor meget snavset vand udledes i kloakken, efter 
vi skal vaske plast inden det kasseres? (NÆ) 

5. Kunne bl.a. godt tænke mig, at der var mulighed for at samle plastfolier til afhentning.  
(P.t. samler vi en del og afleverer af og til på genbrugsstationen) (NÆ) 

6. Afhentning af sække med blød plast (NÆ) 
7. Bedre mulighed for at aflevere pap og plast til genbrug (RI) 
8. Vil gerne kunne sortere blød plastic fra (SL) 
9. Der mangle et rum til plastikposer og tynd plast, da alt er pakket ind i plastik (SO) 
10. Jeg så gerne, at ALT plastik blev indsamlet og genanvendt - ikke kun hårdt plastik, men 

også ufarvet og farvet blødt plastik (fx poser mv.), da køb af fødevarer medfører 
enorme mængder plastic, som der efter den nye ordning ryger direkte i restaffald. 
Det ville være godt, hvis det kunne blive indsamlet også (SO) 

11. Jeg kunne godt tænke mig, at der også bliver hentet blød plast (farvet og klart) 
hjemme. Sorterer det selv og tager det med til genbrugspladser, men det ville være 
nemmere, hvis det blev hentet med resten. Det er noget af det affald, der er mest af 
(VO) 

12. Det kunne være rigtig rart hvis blød plast også blev hentet (VO) 
13. Mgl. rum til aflevering af bløde plastikposer, som der er meget af fra indpakning af 

varer (VO) 
14. Jeg mangler en beholder til sortering af blød plast (VO) 
15. I vores skraldespande kunne det være dejligt med en endnu bedre sortering. En kun til 

plastik, metal osv. (VO) 
 

Afhentning og skraldemænd 

1. Det kunne være rart, hvis der ikke lå affald på vejen, som bliver tabt, når vores 
beholdere tømmes (NÆ) 

2. Bedre arbejdsvilkår eller hvad det handler om, så renovationsmedarbejderne ikke er så 
fortravlede og sure (NÆ) 

3. Vi har gentagne gange oplevet at vores skrald ikke er hentet til tiden. Det er ikke 
acceptabelt (RI) 

4. Affaldssystemet hos forbrugerne er som sådan godt nok, ville dog hellere havde 
fortrukket at sækkene blev udskiftet med store affaldsspande på hjul, mest for 
skraldemændenes skyld når de henter, de har sækkevogn med, men de bruger den 
ikke, mange gange bliver tingene blandet, så er der jo ingen grund til at sortere. 
Sørg for at bilerne kan klare sorteringen og mandskabet er informeret ordentligt, 
desuden skal de køre pænt, en privat grusvej er ikke en motorvej så kør ordentligt, og 
når man holder stille så har man parkerings lys på, det er jo ikke til at se en skid når 
man kommer kørende imod en skraldebil der holder stille ved en forbruger (RI) 

5. Der ligger ofte glasskår efter afhentning af genbrugsaffald. Løsning på dette ønskes 
(SL) 

6. Skraldebilerne skulle sænke farten i tæt bebyggede områder (SL) 
7. Min nabo fik ikke hentet skrald i 14 dage pga en xxx lå forkert. Der var mider overalt. 

Der kunne man have fjernet Bakken og lagt en seddel - eller ringet på døren og givet 
beskeden (SL)  

8. Så dejligt, at jeres renovationsmedarbejdere er hjælpsomme og venlige. Der hvor vi 
boede før, var de sure! Tak for god service fra en borger i Sorø Midtby. (SO) 
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9. Kære AffaldPlus er ked af glasskår ved min indkørsel når der er hentet glasflasker, skal 
lappe cykel for tit (SO) 

10. Oplever tit at skraldespanden ikke bliver tømt når den skal (VO) 
11. Det ville være rart, at lastbilerne holdt sig på min vej og ikke den ene gang efter den 

anden ødelægger mine rabatter (VO) 
12. Der er absolut ingen problemer med at få hentet affald her i vores husstand (VO) 

 

Beholderplacering 

1. Jeg synes affaldsafhentningen fungerer fint og er meget glad for, at beholderen bliver 
sat på plads, så det ikke signalerer, at der måske ikke er nogen hjemme (NÆ) 

2. At skraldespande ikke bare smides fra sig, men sættes på plads hvor 
renovationsarbejderen tog den da den skulle tømmes. Hver gang er vi nødt til at stå ud 
af bilen for at flytte den fra midt i indkørslen (NÆ) 

3. Renovationsmedarbejderne er ikke gode til at sætte affaldsspanden tilbage til der hvor 
de har taget den. Og efterlader den midt i indkørslen (SL) 

4. Jeg vil gerne have at renovatøren sætter beholderen på plads efter tømning. 
det gælder biobeholderen! (SL)  

5. At de folk som henter affald ved borgerne sætter affaldsbeholderen på plads igen, da 
jeg forudsætter at vognmanden får betaling for dette igennem udbuddet (SO) 

6. Sørg for at chaufførerne ved at de skal stille beholder på plads 😉😉 (SO) 
7. Bedre service i forbindelse med affaldsafhentning. Når skraldespanden f.eks. ikke 

tømmes fordi håndtaget vender forkert, er det gået for vidt (SO) 
8. Affaldsbeholder til papir/pap og hård plast/metal/glas er akavet at bruge når den er 

korrekt anbragt for tømning. Hvis man placerer den så den er "håndrigtig" for daglig 
brug, risikerer man at den IKKE bliver tømt. Det må kunne løses bedre! (SO) 

9. Venligst sætte affaldsspandene på plads der hvor man har taget dem. Står de på 
fortovet eller indkørsel vælter de rundt i blæsevejr, det er ikke så godt når man ikke er 
hjemme. Venligt på forhånd tak. (SO) 

10. Utilfreds med spanden stilles midt i indkørsel, så man ikke kan parkere efter 
tømningsdag. Ellers rigtig godt tilfreds - fedt vi sorterer og det er nemt (SO) 

11. Det er upraktisk at affaldsbeholderen skal køres ud til vejen fordi mit indkørsel er belagt 
med ærtesten og ikke asfalteret set ud fra et miljømæssigt synspunkt (VO) 
 

Information 

1. Jeg har flere gange oplevet ikke at få afhentet genbrug, selvom jeg har modtaget en 
varsling på SMS. Det kan medføre at man ikke gider sortere sit affald og det hele bare 
ryger ned til restaffald (NÆ) 

2. Selve informationen ud til forbrugerne kan klart blive bedre, i stedet for at bare trække 
tingene ned over hovedet på dem. Jo bedre information jo nemmere gør det for 
forbrugerne (RI) 

3. Jeg har generelt ingen kendskab til AffaldPlus, ud over jeg ved der er stationer hvor 
man kan køre ud med sit affald, men troede det var som i gamle dage (store ting der 
ikke kan smides i en skraldespand). Så synes informationerne omkring disse og de nye 
(eller måske gamle) muligheder for afhentning af affald mv bør sendes meget bredere 
ud. Jeg forstår udmærket at vi bør sortere vores affald endnu mere, men jeg synes 
også at det er blevet for uoverskueligt at sortere korrekt derhjemme, og specielt hvor 
jeg er boende har vores information omkring det og omstilling været nærmest ikke 
eksisterende, vi har ikke fået affaldsspande (som jeg har hørt andre i kommunen har 



8 
 

fået). Der står bare nogle skrifter/billeder nede på vores skraldeopsamlere og ærligt 
kan jeg ikke huske tingene i hovedet. Derudover fik vi en sparsom piece fra vores 
udlejer om at skulle sortere vores affald yderligere (ud over den normale bio affald, 
papir, glas, rest). Men når man ser på vores opsamlere/skraldespande i gården må vi 
pludselig ikke smide det i de respektive beholdere det normalt har været osv osv. 
Jeg synes generelt det er blevet en jungle og der mangler information, og så hjælper 
det heller ikke når man ser skraldevognen hente, bliver meget stadig væltet i samme 
rum (ikke hver gang, men det sker). Og så bliver man lidt harm og tænker så kan det 
også være ligegyldigt med at følge noget som helst (SL) 

4. Skønt med SMS-ordning der sikrer at bruger er klar med sit affald (SL) 
5. Når der skal udkomme ny plan for afhentningsdage, f.eks. lige efter jul, bør planen 

udkomme en måned før, dvs. 1.dec. af hensyn til borgere, der er bortrejst i julen og 
nytåret. En ny plan er som regel meget enkel at udfærdige, idet den ligner den 
tidligere. I julen 2018 varede det alt for lang tid, inden vi fik den nye plan (SL) 

6. Gør meget mere opmærksom på, at man skal ringe senest to dage efter manglende 
tømning. Det står IKKE i den lille folder!!! Og det er ikke alle, der holder aviser! 
Omkring jul / nytår fik vi ikke tømt beholdere. Gjorde intet ud af det, da vi tænkte, det 
var på grund af helligdagene. Ved næste tømning skete det heller ikke, så jeg 
kontaktede Affald+, og fik der at vide, at man nok havde "overset" os de to gange, da 
vi bor på en kotelet-grund. En 3. gang var det ene hængsel knækket efter tømning. 
Kunne godt have brugt en lille anmærkning, men skaden blev hurtigt udbedret efter 
telefonisk henvendelse. Selvom jeg har gjort opmærksom på, hvad vi har oplevet, er vi 
MEGET tilfredse med ordningen!! (SL) 

7. Jeg oplever desværre ofte at folk ikke sorterer deres affald korrekt. F.eks. affaldsposer i 
hård plast. Kunne det være muligt at give eksempler på hvilken plastik der ikke skal i 
beholderne. Og det samme ser jeg også ofte at folk smider mælkekartoner i pap 
beholderne, jeg tænker at dette er super ærgerligt og må kunne vises så alle forstår 
det (SO) 

8. Hvis man laver fejl så vil det være fint med en folder og tømning, så man ikke laver 
fejlen igen. Men gerne tømning også... (SO) 

9. Jeg ville godt have haft besked om de nye containere og hvordan man sorterer. Bl.a. 
hvilke poser man skal bruge og om man skal bruge poser. Her har vi intet information 
fået. Der stod bare nye containere en dag. Også kunne vi selv gætte, hvad vi skulle. 
(VO) 

10. Mangler information til ældre der ikke har pc (VO) 
 

Sammenblanding af affald - tillid og mangel på samme 

1. Hvis man ikke havde hørt om al den snak om at skraldemændene smider det hele op i 
samme bil, så var man nok mere positiv. De er også ekstrem emsige når de henter 
storskrald (NÆ) 

2. At der evt. er plasticstumper fra afgasningsmateriale, der bliver smidt ud på markerne? 
(NÆ) 

3. Rygter om at mit sorterede affald bliver blandet på vej til genbrugspladserne bekymre 
mig (NÆ)   

4. Jeg håber så sandelig at affaldet kommer de rigtige steder hen, når vi bruger tid på at 
sortere det (NÆ)  

5. Garanti for at det sorterede affald holdes separat i skraldebilerne (NÆ) 
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6. Hos os er der 4 zoner med forskelligt i men de bliver hentet på en for så er 
vognmanden fri for at køre 4 gange, og det er surt at have delt affaldet op og så det 
ikke bliver overholdt at dem der skal køre det væk😡😡 (NÆ) 

7. Jeg synes at der skal være mere åbenhed og gerne små film der illustrere hvordan I 
genbruger affaldet. Efter jeg har været på jeres genbrugspladser og talt med jeres 
medarbejdere, og set de forskellige containere virker det som om at selv om vi sortere 
affaldet i bedste mening bliver det alligevel brændt af. Det undre mig at træ ikke bliver 
lavet til spånplader, at man ikke kan genanvende gammelt tøj til flyttepleter, osv. Selv 
når jeg har samlet klar blødt plast bliver jeg fortalt at det bliver brændt af fordi det ikke 
kan svarer sig miljømæssige og økonomisk at genbruge det. Og at hårdt plast bliver 
sendt til Kina for at blive genbrugt for ellers er det for dyrt. Det synes jeg er at holde 
folk for nar og vi skal bruge så meget tid på at sortere hvis det alligevel ender i det 
samme forbrændingsanlæg eller det skal flyttes 10.000, hvad er lige gevinsten for 
miljøet der??. Jeg har prøvet at samle hårdt plast, men det har vist sig at være en 
svære udfordring da der findes så mange forskellige plasttyper og det slet ikke er skiltet 
så almindelig mennesker kan forstå hvad skal hvor. Kva mit arbejde som pedel på en 
større skole hvor jeg går meget op i at får sorteret korrekt, jeg tænker endda på at lave 
de samme kasser med affald som I har på jeres pladser, for at sorterer mere og 
korrekt. Jeg indrømme at jeg har mistet modet og tilliden til jer. Jeg har endvidere fået 
fortalt at det vi sorterer i vores husstand (glas, metal og hårdt plast) bliver brændt af 
alligevel. Jeg har sågar set en renovationsarbejder smide et stykke plast i grønt affald... 
hvorfor?? Jeg har endvidere hørt om jeres skraldemænd i Vordingborg som kører det 
hele i forbrændingen selv om alt er sorterer, sikkert pga. en økonomisk fordel. Derfor 
bliver det for mig mere en positiv illusion end reelt en miljømæssig gevinst. I min 
verden bliver I nød til at vise og forklarer hvorfor I gør som I gør og lave en bedre 
skiltning. I skal forbedre jer gevaldigt før I får min tillid igen desværre (SL) 

8. Jeg har hørt fra flere steder at vores bioaffald bliver kørt samme sted hen som vores 
restaffald. Hvis det er rigtigt så giver jeg ikke meget for vores sortering og jeres 2- 
delte biler (SL) 

9. Jeg kan godt forstå at AffaldPlus gør som de gør, hvad kan de ellers gøre? det er da 
også at gøre grin med dem at de skal sortere affaldet hos os, når vi ikke gør det, og så 
læsse det af samme sted når de komme på lossepladsen. Men vi får da vores skepsis 
på det rene når vi ikke ser dem gøre det. Det var noget andet da vi boede i hus da 
kunne de se hvem det var der ikke gjorde det når de hentede affalds spandene (SL) 

10. Har for to dage siden set i Nyhederne, at skraldebilerne samler de grønne 
madaffaldsposer og andet affald i samme container, det er virkelig et svigt (SO) 

11. Jeg har hørt, at AffaldPlus blander restaffald og plastik sammen for at brænde det hele, 
det er en skandale, og gør arbejdet med sortering ligegyldigt (SO) 

12. Jeg har lagt mærke til at der kommer to spande op af gangen - er lidt i tvivl om det 
bliver sorteret rigtig (VO). 

13. Er usikker på om affaldet bliver sorteret korrekt efter omtale i medierne om at det ikke 
sorteres korrekt (VO) 

14. Skraldemanden skal være bedre til at sortere (VO) 
15. Vi der er bosiddende på xxxvej i Ørslev, Vordingborg har IKKE kunne konstatere at 

vores "lokale" chauffør på skraldevognen gør noget forkert når der tømmes 
skraldespande, han er også altid klar til en kort snak om hvordan man sorterer affald. 
En af grundene til jeg ikke kan/vil give top karakterer er at der altid vil være plads til 
forbedringer (VO) 

16. Husk at tage en spand af gangen (VO)  
17. Når vi sorterer affald, forventer jeg også at affaldsvognene sorterer det rigtigt i 

vognene (VO) 
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18. Uheldige sager i medierne om, at affaldet bliver sammenblandet ved afhentning. Går ud 
over motivationen til at være omhyggelig, når der sorteres (VO) 

19. Jeg forstår ikke hvorfor en udlejningsbygning har en stor container til pap papir glas 
metal og plastik som alt sammen ryger op i samme bil som den der henter vores 
andres affald som er sorteret i 4 rum. Det er mere end mit lille hoved kan rumme (VO) 

20. Vi sorterer hos os og håber alle ville gøre det, men der er lang vej igen. Det var 
ærgerligt at renovationsarbejderne i vores kommune blandede det hele sammen for det 
gør at mange siger, at så gider de ikke at sortere. Vores klima skal der gøres noget ved 
og der er så meget affald derude (VO) 

21. Giv det tid, skeptikerne fik medhold da det blev offentliggjort at der sommetider blev 
blandet affald. Tillid tager tid (VO) 

22. Ja de har jo fået et par ridser i lakken, på grund af forkert håndtering af affaldet, ellers 
havde de fået 100% god kritik, men det er svært at stole på om de nu også fremover 
gør sig umage, håber men tror det ikke. Jeg går meget op i at sortere, og har også fået 
nogle stikpiller, på grund af det vi har set i tv, hvad sagde vi, det er kun spild af tid, at 
du går så meget op i sortering (VO) 
 

Genbrugspladser/haveaffaldspladser 

1. Containerne skal være nedsænket for nemmere aflæsning (FA) 
2. Weekendåbent hele året og hele dagen (FA) 
3. Det er kedeligt, når afleveret sorteret plastikemballage alligevel kommer til småt 

brændbart i Haslev, fordi noget af det er beskidt. Der er lagt et arbejde i at sortere det 
(FA) 

4. Omkring Fuglebjerg er der flere genbrugsstationer, de ku godt ha åbningstider på dage 
forskudt af hinanden. Så de ikke havde samme lukkedage (NÆ) 

5. Jeg kunne godt ønske at man måtte aflevere haveaffald når det passer ind i 
dagens/aftenens program🙂🙂 (NÆ) 

6. Genbrugspladsen i Fuglebjerg burde være åben alle dage (NÆ) 
7. Jeg synes, at haveaffaldspladsen i Næstved (Ydernæs) er upraktisk anlagt, da vand i 

regnvejr løber ind mod midten. Samme sted burde det være mere klart, hvad der skal 
aflæsses hvor; f.eks. hvad er "saftafgivende"? Det er det meste vel på et eller andet 
stadie! (NÆ) 

8. Vores genbrugsplads skal være åben fra kl. 9 el 10 på alle hverdage + søndage året 
rundt. Ps det er ok med lukke-dag tirsdage. Dette gælder genbrugsen i Mogenstrup. På 
forhånd tak (NÆ) 

9. Jeg benytter genbrugspladsen ved Fuglebjerg, den er alt for lille til at kunne sikre et 
ordentligt flow på pladsen. Der er samtidig ikke en ordentligt plads til at aflevere 
haveaffald. Jeg ved at der er planer om en nybygning i mellem Fuglebjerg og Dalmose, 
den er meget savnet!! (NÆ) 

10. Har kun en ting at kommentere på pladsen hvor man afleverer haveaffald, lidt dum og 
smal indkørsel til pladsen, svært at køre fra og til hvis der er mange på vejen (NÆ) 

11. Det kunne være rart at genbrugspladsen i Fuglebjerg havde mere åben eller blev en 
selvbetjenings plads (NÆ) 

12. Haveaffald på Ydernæs i Næstved. Der er meget ringe ind og udkørselsforhold. Pladsen 
burde være ensrettet og med hver sin ind og udkørsel. Dette ville sikre et naturligt flow 
(NÆ) 

13. Finde en løsning der gør det muligt hurtigere at komme af med småt brændbart affald i 
Ringsted. Placering af containere er ikke optimal i forhold til en hurtig afvikling. Der 
dannes ofte kø og placeringen er lige ved indkørslen (RI) 
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14. Genbrugspladsen kunne være bedre anlagt, så det er muligt at alle kan komme til. 
det er jo rent kaos, ved de første containere indenfor i Ringsted. Prøv at tage lidt ved 
lære af andre genbrugspladser, evt. hævet niveau ved de tunge materialer (kig på 
Holbæk/Rørvig). Det gør det nemmere at læse mursten/sten/metal af bl.a. (RI) 

15. Sække: Eftersom I gerne vil havde alt i klare plastsække, så burde de blive udleveret 
gratis, da de fleste sække ikke kan holde til særligt meget, i hvert fald kan de ikke 
holde til haveaffald roser/smågrene m.m. Poser/sække der skal tømmes, burde være 
op til forbrugeren hvilken type pose/sæk der skal benyttes, da de i de fleste tilfælde vil 
blive genbrugt igen og igen på AffaldPlus-pladserne. Alt andet vil da være tåbeligt. Alle 
andre sække kan jeg godt forstå skal være gennemsigtige så man kan se hvad der er i, 
Men i de fleste tilfælde er sækkene jo pakket til de enkelte containere/steder (RI) 

16. Jeg er meget tilfreds med jeres arbejde for bedre sortering og det er nemt at komme af 
med sit affald på genbrugspladserne (RI) 

17. Har kun været godt tilfreds med at komme på genbrugspladsen (RI) 
18. Se at blive færdig med pladsen i Skovsø, da der er lange køer! På den gamle plads (SL) 
19. Hvorfor må der ikke hentes genanvendelige ting på genbrugspladsen i Korsør, når det 

er tilladt i f.eks. Næstved? Det er helt urimeligt at se at en borger smider noget ud, hvis 
det kan bruges - men "kongerne" på pladsen tillader ikke dette i Korsør (SL)  

20. Gerne mere åben (SL) 
21. Det er utilstedelig at man på flere genbrugspladser skal bære tunge genstande, f. eks. 

metal og imprægneret træ op af en stige i høje containere. Det er uforståelig at der er 
så forskellige åbningstider på genbrugspladserne, 9-17 alle steder ville være perfekt og 
ok. Personalet virker undertiden stresset, er arbejdspresset ind imellem for stort? (SL) 

22. Det har jeg, cykler mit haveaffald ud til genbrugspladsen hele vinteren igennem, ellers 
fungerer det perfekt (SL) 

23. Bevar genbrugspladsen i Korsør hvis det er jeres (SL). 
24. Der bør være flere haveaffaldspladser, så vi ikke skal køre så langt. Måske noget med 

en stor kompostkværn-agtig maskine man læsser det ned i. Det kunne også være 
smart med en transportabel flishakker som kunne kværne vores grene mm og efterlade 
flisen i vores indkørsel, vi kunne booke som haveaffaldshentning. Jeg ved de tidligere 
havde den ordning i Køge (SL) 

25. På et tidspunkt krævede man, at papkasser skulle i papircontaineren, som nu pludselig 
var udstyret med en slags "brevsprækker" som krævede, at papkasserne skulle rives i 
mindre stykker. Det er helt uacceptabelt, når det ellers fungerer godt med 
komprimatoren til pap. Og det havde nok været på sin plads at informere om, hvorfor 
man foretog denne ændring (SL) 

26. Få småt- og stort brændbart tilbage på jeres affaldsstationer. Deponi er også en vigtig 
container, især for håndværkere (SL) 

27. Der er hårdt brug for en stor elektronisk tavle ved indgangen hvor det helt klart er 
angivet hvor man skal aflevere hvad, så man kan planlægge sin rute. Den skal være 
elektronisk så personalet kan flytte rundt på containerne. Dette er et meget stort savn. 
Manglende sådan information betyder at man fristes til at smide noget af affaldet et 
eller andet sted fordi man ikke kan finde den relevante beholder (SL).  

28. Genbrugspladsen i Sorø trænger voldsomt at blive løbende rengjort (SO) 
29. Jeg kunne godt tænke mig et oversigtskort på genbrugspladsen, så jeg ville kunne se 

hvor jeg skulle køre hen, men heldigvis er de ansatte meget flinke til at hjælpe når man 
spøger om hvor affaldet skal hen (SO). 

30. Jeg kunne godt have brug for, at der var åbent til morgen (VO) 
31. AffaldPlus’ afleveringsplads på Møn der burde man ligger haveaffaldslevering udenfor 

selve pladsen. Når den er inde på pladsen skaber det meget kaos og ventetid til de 
andre containere (VO) 
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32. På Møn er der ikke byttedage (VO) 
33. Undrer mig polysterol og pap handles ikke en på forskellige stationer, stor undren (VO) 
34. Vi bruger ofte genbrugspladserne, og der er stor forskel på, hvordan personalet er. Der 

er f.eks. genbrugspladser vi aldrig kommer på, pga. surt personale, overfyldte 
containere m.m. Til gengæld er der andre pladser, hvor personalet er yderst venlige og 
hjælpsomme og hvor der er plads i containerne så man kan komme af med affaldet. Så 
der er steder, hvor vi aldrig kommer, selvom det måske er der, der er åbent, når vi skal 
af med affaldet, så må vi vente til de steder vi vil kommer holder åbent (VO) 

35. Det ville være en god ide hvis man ikke skulle løfte tunge ting som beton op i 
containere (VO) 

36. Behold småt brandbare container. De er fjernet hos andre selskaber. Bl.a. i Køge til stor 
utilfredshed for kunderne (VO) 
 

Personalet 

1. Min genbrugsplads i Haslev er super god og personalet er meget hjælpsomme og blide 
(FA) 

2. Medarbejdere på genbrugspladsen har inden for de sidste par år, ændret attitude, de er 
blevet mere imødekommende og serviceorienteret,- stor ros her fra. Det er blevet nemt 
og overskueligt at finde rundt på pladsen (Rønnede) (FA) 

3. Jeg kan kun sige at under et af mine besøg på jeres genbrugsplads i Rønnede, var der 
en af jeres medarbejdere der klunsede lidt træ til egen trailer. Og det ser altså ikke 
godt ud når der er kunder på pladsen (FA) 

4. Genbrugspladsen i Mogenstrup er velindrettet og personalet er hjælpsomt og meget 
venligt (NÆ) 

5. En stor ros til de glade medarbejdere som tager imod en med et smil og som hjælper 
os (NÆ) 

6. Syntes at I holder nogle gode pladser både i Mogenstrup og Næstved - med 
hjælpsomme medarbejdere (NÆ) 

7. I har gode medarbejdere som passer deres arbejde rigtig godt😊😊 (SL) 
8. Jeg oplever af/til at de ansatte på nogle af genbrugspladserne ter sig som konger... I 

stedet for og være behjælpelige på en flink / høflig måde ... (SL) 
9. Mit kendskab til selskabet er yderst begrænset, så derfor er jeg nok ikke den mest 

relevante person at spørge - det kan I selvfølgelig ikke vide på forhånd :) De gange jeg 
har besøgt genbrugsstationen i Slagelse er stort set mit eneste kendskab, men her har 
jeg været fuld ud tilfreds, og man kan altid spørge medarbejderne til råds, hvilket er et 
stort plus :) Man føler sig godt behandlet :) (SL) 

10. Når man kommer ud til genbrugspladsen så skal de medarbejdere opføre sig ordentligt. 
De er tit ubehøvlede. Jeg kommer der ikke for deres skyld men for at komme forsvarligt 
af med affald (SL). 

11. Jeg har flere gange været på genbrugspladser hvor jeg har gået søgende rundt for at 
finde rette containere. Der har været medarbejdere som var ledige, men de var ikke 
pro-aktive, og spurgte om de kunne hjælpe mig (SL) 

12. Jeg får altid skældud af medarbejderne derude. Lige meget hvad jeg kommer med og 
hvordan jeg gør så brokker de sig. Så det er ikke særligt behageligt at komme der. De 
skulle hellere komme ud på pladsen og hjælpe i stedet for at side inde i deres skur (SL) 

13. Ansætte nogle mere venlige medarbejdere (SO) 
14. Er fuldt ud tilfreds med AffaldPlus. Altid et hjælpsomt personale, når jeg er i tvivl på 

genbrugspladsen i Vordingborg, hvor jeg bor (VO) 
15. Sige til jeres folk af de gerne må hjælpe lidt mere (VO) 
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16. En venligere betjening af personalet i Præstø. Der er enkelte der har en meget dårlig 
måde at tale på overfor brugerne(VO) 
 

Storskrald/haveaffald 
 

1. Mulighed for afhentning af flere ting til storskrald (NÆ) 
2. Vi er generelt godt tilfreds, men har lige lavet en væg, der ville det have været rart, 

hvis I ville have taget mindre bygge affald med, såsom paneler, fyldningsdøre og lign 
med :-), da vi ikke har nogen trailer (NÆ) 

3. Synes ordning med storskrald, der bliver hentet efter at man har bestilt afhentning - 
gør at ordningen ikke længere fungerer for mig. Storskrald - som var sat ved vejen i 
sorterede bunker på en bestemt afhentningsdag, var meget mere anvendelig for mig 
(NÆ) 

4. Jeg syntes det er ringe, at storskrald ikke hentes på gårdspladsen som 
alm.husholdningaffald og restaffald bliver, og at jeg ydermere skal betale for noget jeg 
ikke kan bruge til noget, altså afhentning af storskrald på gårdspladsen (NÆ) 

5. Behov for afhentning af haveaffald også når man bor i lejlighed (NÆ) 
6. Storskrald fungerer ikke optimalt. Der skal bedre oplysning om bundtning af fx pap. Jeg 

fik ikke hentet mit, da det var mast og bundtet, men ikke havde snor på. Andet 
storskrald blev så heller ikke taget med (NÆ) 

7. Selve storskraldsordningen synes jeg er latterlig, drop den (RI) 
8. Jeg syntes ikke det er en god ide at vi kun må bruge papirsække til haveaffald da 

haveaffald tit er vådt (SL) 
9. Reglerne for afhentning af storskrald - og særligt hvad der kan medgå som storskrald - 

for uigennemskuelige. Sidst er sæsonen for afhentning af haveaffald for snæver (SL). 
10. Der er grænser for, hvor mange gange I kan skrive, at I modtager ekstraordinært 

mange afhentningsbestillinger af haveaffald. Det er ikke ekstraordinært - bare ordinært 
(SL)  

11. Håbløs hjemmeside hvor man skal taste alle oplysninger ind hver gang der skal bestilles 
eksempelvis haveaffald - oplysninger skulle komme automatisk når adresse er tastet 
(SL) 

12. Dejligt at der afhentes de typer affald som i tilbyder og det er nemt at bestille 
afhentning (SL) 

13. Jeg ville ønske der var flere størrelser til bio/have affaldsbeholdere at vælge imellem, 
jeg bor eks. på en hjørnegrund og har meget have affald som er fugtigt. Det er 
ligeledes et stort problem at opbevare affaldet tørt i sække til det kan afhentes hver 14 
dag (SL) 

14. Haveaffald bør hentes oftere fra hjemmet (SL) 
15. At der kan hentes storskrald som fx metal og andet nedrivning (SL)  
16. Kan man bestille storskrald ved flytning, når man ikke har nogen pårørende og er  

1) enlig mor, 2) ældre borger, hvor manden også er gået bort? 3) intet kørekort har 4) 
ingen trailer har? (SL) 

17. Få tilladelse til at må træde ind i indkørsel for at afhente fx. Haveaffald. Da man 
normalt har lavet plads til de forskellige beholder PÅ EGEN grund. Og det er jo let, da 
man kan give tilladelse når man booker afhentning. 😀😀👍👍👍👍 (SL) 

18. Det må kunne gøres nemmere at bestille afhentet af haveaffald. Der skulle være 
særlige ordninger for ældre, der aldrig vil kunne lære at sortere affald, men som bor i 
eget hus (SL) 
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19. Det er mit råd, at AffaldPlus sørger for, at beholdere stilles i indkørsel, når der bliver 
hentet haveaffald ved sommerhuse og ikke stilles på cykelsti, hvor de vælter, så 
man skal køre af sted om natten for at fjerne dem, da vi kun kommer derud en gang 
om ugen. Da det hovedsageligt er afhentning af haveaffald vi bruger, kunne  
det være rart, hvis det fungerede optimalt (SL) 

20. Det ville være bedre at haveaffald blev hentet automatisk så man ikke skal huske 
bestemte datoer! 👍👍😄😄 (SL) 

21. Jeg vil gerne have mulighed for at få hentet mit visne juletræ i januar:) (SL) 
22. Jeg er meget glad for at jeg kan få hentet haveaffald. Det sparrer mig for mange ture til 

genbrugspladsen i min lille bil og dermed mindre miljøbelastning. Det er også dejligt 
med SMS beskederne, som en lille reminder (SL). 

23. Jeg kunne ønske mig mulighed for at få hentet haveaffald og sten på privatadressen 
(VO) 

24. Vil gerne have hentet haveaffald (VO) 

       
  

Kommunikation generelt  

1. Jeg er ikke overbevist om at en mere "forskelligheds" sortering egentlig er så godt for 
det samlede miljøregnskab. Der oplyses sjælden om den energi og energitab der bruges 
ved mere håndtering af affald, og det er faktisk sjældent man ser egentlige 
miljøberegninger! Meget ofte tror jeg bare at man flytter miljøproblemet til mindre 
synlige steder! Affaldplus kunne måske informere mere om miljøregnskab, så det blev 
synligt! (FA) 

2. Lav et forsøg - “lær borgerne at sorter”: sæt en 4-6 medarbejdere til at sortere det 
affald der kommer ind (for mange sortere ikke ordentligt men smider der bare i småt 
brændbart) et forsøg som filmes og formidles til alle borgere (FA) 

3. Jeg ønsker let tilgængelig info om, hvor de forskellige genanvendelige fraktioner 
afsættes. Dette kan vise folk, at det giver mening at sortere affaldet (FA) 

4. Mere tydelig oplysninger om sortering af elpærer, parfumeflasker (NÆ) 
5. Måske var det en ide at lade mere oplysning gå pr. mails til os (NÆ) 
6. Mere info ud (NÆ) 
7. Da der er mange der ikke er gode til at gå på nettet, Kunne det være at en lille folder 

kunne sendes ud med tlf. nr. På og selvfølgelig også hjemmeside og andre oplysninger 
på hvor spørgsmål kan besvares. God fornøjelse 😊😊 (NÆ) 

8. Kunne måske ligge et brev, når der afhentes affald. Nyhedsbrev 1 x årligt a la 
julesækken blev afleveret (NÆ) 

9. Bedre orientering om affaldssortering og oplysning om hvad det sorterede affald 
genbruges til (NÆ)  

10. Vi er meget utilfredse med, at det kun er undertegnede der modtager epost fra 
AffaldPlus, og ikke min mand, der er den i husstanden der tager sig af affaldssortering 
osv. (RI) 

11. Men ser gerne noget bedre information skilte m.m. på pladserne (RI) 
12. Tænker reklame og information om jer kan fremme gejsten til at sortere derhjemme og 

formålet (RI). 
13. Info ud til husstanden (SL) 
14. Jeg har et par gange skrevet og fået hurtigt svar (SL) 
15. Vigtigt: lad børn på skoler lære at sortere affald, så de kan lære deres forældre det. 

Som spejderleder med masser af kontakt med børn og forældre ved jeg hvor få der kan 
sortere affald (SL). 
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16. I har været for dårlige til at oplyse om, hvad- og hvor forbrugerne skal gøre af det 
affald, vi tidligere sorterede i "småt brandbart", det har jeg og mange i min 
omgangskreds og på jobbet været i tvivl om (SO) 

17. Det kunne være fedt hvis man mere kunne følge med i hvordan elektronisk/ hårde 
hvidevare affald sorteres og genbruges. Jeg har på et tidspunkt set programmer hvor 
elektronisk affald bliver sendt til Afrika og smidt i en stor bunke hvor de bare blev 
sundhedsskadeligt (VO) 

 
 
 

Generelt  

1. Lave det samme affaldssorteringssystem over hele landet (FA) 
2. Hvis vi sorterer alt, hvad bliver der tilbage til forbrænding? De råber på mere 

brændbart til deres anlæg (FA) 
3. Jeg ved ikke meget om jer (FA) 
4. Syntes det er svært for de små lokale loppemarkeder, når I henter ting ind fra 

affaldspladsen uden omkostninger (FA) 
5. Intet (NÆ) 
6. AffaldPlus er et firma der har en kontrakt hvor de skal hente borgernes skrald og 

behandle det og det gør de selvfølgelig med minimal omkostning for at overleve, jeg 
mener vi kunne klare det meget billige hvis det var ejet af det offentlige (NÆ) 

7. Her i Lejerbos afd.xxx Næstved samles haveaffald og batterier med mere 
på en oplagsplads (NÆ) 

8. Hmm. Plastik ulovliggøres i brug og produktion samt andre skadelige stoffer som 
forbrugerne bliver udsat for hver dag. Gør affald lidt nemmere ;) og naturen bedre 
(NÆ) 

9. Vi bor i sommerhus og har i mange år sorteret alt vores affald, aviser, glas og plastik. 
I dag har vi kun 2 affaldssække- en til køkkenaffald og en til restaffald - så vi kører 
stadig hård plast til genbrug. Flasker og papir kan afleveres i nærgenbrug (NÆ) 

10. Flere affalds beholdere i gader så papir og cigaret skod ikke flyder i gaderne. 
Roskilde har en god løsning til cigaret skod på gågader med runde beholdere på deres 
lygtepæle, kan laves for billige penge evt. På smedeskolen af kommende lærlinge (NÆ) 

11. Jeg har været udsat for at to af AffaldPlus store lastbiler kom i to biler på 'en gang på 
samme vej - Skrænten i Mogenstrup -, og de kørte begge stærkt og uhensigtsmæssigt 
på en lille villavej hvor der er gående/cyklende børn og skolebørn samt andre borgere 
der færdes på vejen - deriblandt mig selv. Jeg følte ikke, at personen der sad ved rattet 
i AffaldPlus-bilen ænsede at der også var gående trafik på vejen idet han kom kørende. 
Jeg måtte selv navigere så godt jeg kunne for ikke at blive påkørt af lastbilen. 
Det var en særdeles uforsvarlig kørsel af AffaldPlus!!!! Har jeres chauffører tid nok til at 
varetage dette job som også i særdeleshed kræver agtpågivenhed 
ved kørsel med tungt materiel!!! Forekommer der flere af disse hændelser vil jeg 
personligt foretage en politianmeldelse! (NÆ) 

12. Syntes det er tyveri at i tjener penge på folks affald, når man som dansker ikke engang 
må selv samle ting på genbrugspladsen da det jo er smidt ud men endnu engang 
ødelægger de udenlandske danskere det for os der er født i Danmark og ægte dansker. 
Jeg har været det hele mit liv nu ca. 51 år var her nemlig os da det hed lossepladser 
(NÆ) 

13. Sortere mere (RI) 
14. Ingen (RI) 
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15. Jeg syntes det er godt vi afvikler vores affald ordentlig. Med det sagt syntes jeg det er 
endnu vigtigere at der bliver lavet så lidt affald som muligt til at starte med. 
Et eks. kunne være at stoppe med at gøre elektronik ubrugeligt efter ca. 1 år men i 
stedet gør det kan holde i 10 eller 20 år. Men det har jo ikke så meget med AffaldPlus 
at gøre (RI) 

16. Var del af info her i spørgeskema jeg ikke vidste og gav lyst at udforske jeres 
hjemmeside og muligheder! (RI) 

17. Alt plast bør indsamles og genanvendes uanset beskaffenhed (RI) 
18. Der ligger affald steder hvor der ikke skal, grunden kan være, at vi skal sorterer alt for 

meget (SL) 
19. Hvad med almindelig plastik 😀😀😀😀😀😀😀😀 (SL) 
20. Vi har normalt ingen problemer (SO) 
21. Jeg synes der på et tidspunkt var noget fremme i pressen om en utrolig høj løn til 

direktøren for AffaldPlus. Det virker urimeligt, at fordi jeg tænker på miljøet skal en 
direktør undskyld udtrykket skumme fløden.... (SO) 

22. Jeg ville gerne hvis det kunne gøres mindre "bøvlet". Både husstandens sortering og 
afleveringen på affaldspladsen (VO) 

23. Flere muligheder for blandet affald, småt brandbart (VO) 
24. Hvorfor skal sorterer så meget, når man importerer så meget affald fra andre lande for 

at brænde det af? Hvad med vores CO2-udslip? (VO) 
25. Alt generelt ok (VO) 
26. Ikke noget (VO) 
27. Fortsæt udviklingen sammen med andre om genbrug af alt (VO) 

 
 

Ros  

1. Godt arbejde (FA) 
2. Danmarks bedste arbejdsplads (FA) 
3. PS. Tak for jeres gode arbejde! (FA) 
4. Ingen gode råd, I klarer det pisse godt! (NÆ) 
5. Kære AffaldPlus. Tak for jeres indsats - samt jeres gode humør og hjælpsomhed på 

genbrugspladsen (NÆ) 
6. Er godt tilfreds (RI) 
7. Jeg synes at det vi kan komme af med af affald m.m er super fint for mig (SL) 
8. Forsæt det gode arbejde (SL) 
9. Det fungerer perfekt (SL) 
10. Min bedste kammerat arbejder som maskinmester i AffaldPlus, og jeg kender derfor til 

en masse baggrund for, hvor affald håndteres. Mit indtryk er derfor godt i forhold til 
miljøet og genanvendelse (SO) 

11. Fortsæt det gode arbejde (VO)  
 

Bemærkninger til undersøgelsen 

1. Enkelte af spørgsmålene forudsætter, at man allerede er kommet i gang med det nye 
sorteringssystem, men det er vi endnu ikke, og det influerer naturligvis på svarene (FA) 

2. Smart sende spørgsmål ud omkring sortering, når vi ikke har fået nye 
sorteringsbeholdere. 👍👍👍👍 (FA) 

3. Har ikke haft den nye ordning i mere end en uge, så det er lidt svært at udtale sig om 
endnu. Spørg igen om et halvt år, det er jeg ret sikker på, vil give et bedre svar (FA) 
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4. Vi er ikke overgået til det nye sorteringssystem endnu, så det er jeg svar skyldig 
hvordan virker (FA) 

5. Den nye affaldssortering er ikke rullet ud i Faxe Kommune endnu. Så svarene vil være 
præget af det (FA) 

6. Blev i tvivl om haveaffaldspladserne, da min mand har hentet kompost hjem til os, men 
jo ikke afleveret, som spørgsmålet går på (NÆ) 

7. Forstår ikke at dette spørgeskema er sendt til mig, da vi ikke har fået indført den nye 
affaldssorteringsplan endnu. Jeg kan se at de er ved at opsætte genbrugsbeholdere, 
men indtil det træder i kraft, er det umuligt at svare fyldestgørende på dette skema. 
Skemaet er sendt for tidligt ud, i forhold til hvor langt de er nået med det nye 
sorteringsanlæg, her på xxxvej og xxxvej i Næstved. Prøv igen om et halvt års tid. 
(NÆ) 

8. Der mangler mulighed for at svare "ved ikke" flere steder (SL) 
9. Spørgsmål 21a synes jeg er uklart... (SL) 
10. Dårligt tidspunkt at gennemføre undersøgelsen efter de seneste afsløringer i TVØST 

(VO) 
11. Kom med noget info hvis der bliver sagt at man slet ikke kender til AffaldPlus (VO) 
12. Med de sidste dages ballade om sammenblanding af affald i skraldebilerne er det måske 

ikke det bedste tidspunkt at sende spørgeskemaer ud på (VO) 
13. Kan ikke se hvorfor borger skal belemres med spørgsmål igennem E-Boks - alle mener 

de er berettiget til at bruge e-boks (VO) 
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Faxe – 29 kommentarer 

Hjemmeordninger/nye ordninger 

Generelt 

1. De containere der stilles til rådighed er kugleskøre. Når man er nød til at vise en video, 
at det kan lade sig gøre at tømme de to rum for sig, viser den skepsis, borgerne har. 
Jeg har ikke set nogen video, der viser, hvordan lastbilen bliver tømt. Hvorfor købe 
dyre containere, der kan åbnes to veje? Så affaldet nemmere kan blive spredt for alle 
vinde, når den vælter i stormvejr? Hvorfor findes der ikke glas- og papircontainere ved 
supermarkeder og indkøbscentre, som fx i Furesø? Hvorfor smider man en masse 
penge ud til det "legetøj" og den "indkøbspose" som vi lige har fået udleveret? 
Dybt godnat! Alt sammen på borgernes regning! (FA) 

Madposer og madspand 

2. Den lille grønne madspand bør være lufttæt (FA) 
3. Håndtering af madaffald er besværlig. Opsamlingskurven er ulækker at have stående. 

Poserne til madaffald er besværlige at lukke. De kan kun fyldes halvt hvis de også skal 
lukkes. Hvorfor er der ikke snoreluk? (FA) 

4. Brug papirposer til madaffald uanset hvordan det håndteres og til hvad. Ikke mere 
plastik i naturen (FA) 

 

Pladsproblemer og tømningsfrekvens 

5. Containerne er for små når der skal være plads til to typer affald (FA)  
6. Lidt oftere tømning af skrald (FA) 
7. Det ville være dejligt at man kunne få flere størrelser beholdere til rest/madaffald -at 

man kan vælge ulig tømning året rundt (FA). 
8. Afhentning af metal og flasker er generelt en god ide, men desværre på bekostning af 

papir og pap, da denne del af containeren er nærmest ubrugelig (FA) 

For meget plads 

 

Ønske om at få hentet flere affaldstyper 

 

Afhentning og skraldemænd 

 

Beholderplacering 

 
Information 
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Sammenblanding af affald - tillid og mangel på samme 

 

Genbrugspladser/haveaffaldspladser 

9. Containerne skal være nedsænket for nemmere aflæsning (FA) 
10. Weekendåbent hele året og hele dagen (FA) 
11. Det er kedeligt, når afleveret sorteret plastikemballage alligevel kommer til småt 

brændbart i Haslev, fordi noget af det er beskidt. Der er lagt et arbejde i at sortere det 
(FA) 

Personalet 

12. Min genbrugsplads i Haslev er super god og personalet er meget hjælpsomme og blide 
(FA) 

13. Medarbejdere på genbrugspladsen har inden for de sidste par år, ændret attitude, de er 
blevet mere imødekommende og serviceorienteret,- stor ros her fra. Det er blevet nemt 
og overskueligt at finde rundt på pladsen (Rønnede) (FA) 

14. Jeg kan kun sige at under et af mine besøg på jeres genbrugsplads i Rønnede, var der 
en af jeres medarbejdere der klunsede lidt træ til egen trailer. Og det ser altså ikke 
godt ud når der er kunder på pladsen (FA) 
 

Storskrald/haveaffald 
 

     

Kommunikation generelt  

15. Jeg er ikke overbevist om at en mere "forskelligheds" sortering egentlig er så godt for 
det samlede miljøregnskab. Der oplyses sjælden om den energi og energitab der bruges 
ved mere håndtering af affald, og det er faktisk sjældent man ser egentlige 
miljøberegninger! Meget ofte tror jeg bare at man flytter miljøproblemet til mindre 
synlige steder! Affaldplus kunne måske informere mere om miljøregnskab, så det blev 
synligt! (FA) 

16. Lav et forsøg - “lær borgerne at sorter”: sæt en 4-6 medarbejdere til at sortere det 
affald der kommer ind (for mange sortere ikke ordentligt men smider der bare i småt 
brændbart) et forsøg som filmes og formidles til alle borgere (FA) 

17. Jeg ønsker let tilgængelig info om, hvor de forskellige genanvendelige fraktioner 
afsættes. Dette kan vise folk, at det giver mening at sortere affaldet (FA) 
 
 

Generelt  

18. Lave det samme affaldssorteringssystem over hele landet (FA) 
19. Hvis vi sorterer alt, hvad bliver der tilbage til forbrænding? De råber på mere 

brændbart til deres anlæg (FA) 
20. Jeg ved ikke meget om jer (FA) 
21. Syntes det er svært for de små lokale loppemarkeder, når I henter ting ind fra 

affaldspladsen uden omkostninger (FA) 
 



3 
 

Ros  

22. Godt arbejde (FA) 
23. Danmarks bedste arbejdsplads (FA) 
24. PS. Tak for jeres gode arbejde! (FA) 

 

Bemærkninger til undersøgelsen 

25. Enkelte af spørgsmålene forudsætter, at man allerede er kommet i gang med det nye 
sorteringssystem, men det er vi endnu ikke, og det influerer naturligvis på svarene (FA) 

26. Smart sende spørgsmål ud omkring sortering, når vi ikke har fået nye 
sorteringsbeholdere. 👍👍👍👍 (FA) 

27. Har ikke haft den nye ordning i mere end en uge, så det er lidt svært at udtale sig om 
endnu. Spørg igen om et halvt år, det er jeg ret sikker på, vil give et bedre svar (FA) 

28. Vi er ikke overgået til det nye sorteringssystem endnu, så det er jeg svar skyldig 
hvordan virker (FA) 

29. Den nye affaldssortering er ikke rullet ud i Faxe Kommune endnu. Så svarene vil være 
præget af det (FA) 
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Næstved – 82 kommentarer 

Hjemmeordninger/nye ordninger 

Generelt 

1. Jamen generelt er jeg glad for vores nye affaldsordning - synes det fungere fint når 
man først lige for det hele lært! og taget sig selv i nakken og for gjort det korrekt! .. 
(NÆ) 

2. Et lille pip som desværre nok ikke er en mulighed, men kunne man måske spule 
containerne ved tømning, de er ikke helt nemme at rengøre indvendigt (NÆ) 

3. Beholder til papir/metal-glas og plast burde ikke indeholde glas - der vil være 
glasskår/splinter i bunden af beholderen det burde samles og sættes ud for sig selv evt. 
afleveres i lokalt opstillede glasbeholdere (NÆ) 

4. Hvorfor er vi gået tilbage i tiden, nu hvor vi får hentet genbrug hjemme? Nu skal vi 
blande hård plastik, metal og glas sammen, som tidligere var adskilt. Det er da ikke 
logisk. Kan vi ikke få det hentet adskilt hjemme? Jeg synes til gengæld det er er godt vi 
nu, langt om længe, også skal sortere vores restaffald og madvare/bioaffald hvert for 
sig (NÆ) 

5. Jeg bor i lejlighed hvor vi selv har genbrugsplads (og den er super) - men er helt ærligt 
meget utilfreds med alt den sortering der skal ske i egen lejlighed hvor man kan fylde 
sit hjem op med diverse - og de værste - affaldsspande. Det er dybt latterligt!! (NÆ) 

6. Der er ikke plads/ det er bøvlet med alle de forskellige affaldsbøtter i køkkenet. 
Den ældste beboer kan ikke finde ud systemet (NÆ) 

7. Det er besværligt, at restaffald skal i plastposer. Kasserer jeg f.eks. arbejdshandsker, 
når jeg er i haven, kan jeg ikke bare lægge dem i beholderen (NÆ) 

8. Brugerne skal ikke skylle brugte affaldsbøtter fra rejer osv. af, det er ikke realistisk, at 
tro at folk vil gøre dette (NÆ) 

Madposer og madspand 

9. Jeg ville gerne bruge majsposer til mit madaffald i stedet for plastik (NÆ) 

 

Pladsproblemer og tømningsfrekvens 

10. De nye beholdere til pap/papir er alt for små ift hvornår der er afhentningsdage (NÆ) 
11. Hent gerne genbrug plast/metal hver 3. uge (NÆ) 
12. Mad- og restaffald ønskes i perioden fra 1/3-1/9 afhentet ugentligt pga. varmen (NÆ)  
13. Ofte er mine beholdere til restaffald, madaffald samt papir og pap fyldte et par dage før 

affaldet afhentes. Beholderne bør enten have større rum eller der bør afhentes affald 
hyppigere (NÆ) 

14. Rummet til papiraffald er alt for småt. Måtte gerne bytte plads med flasker, -plastic og 
metalrummet (NÆ) 

15. Jeg mener, at vi får hentet madaffald og alm. affald en gang om ugen og papir + hård 
plast mm. hver anden eller tredje uge, men jeg oplever, at det er containeren med 
papir og hård plast der bliver fyldt først op. Og faktisk er den anden container sjældent 
fuld. Kunne man forestille sig, at der blev byttet om på afhentningsfrekvensen? Eller 
måske kunne man i virkeligheden nøjes med at tømme begge containere hver 14.dag!? 
Men det bliver måske for stinkende og ulækkert med madaffaldet i sommerperioden! 
Men ellers er vi fuldt ud tilfredse med ordningen. (NÆ) 
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16. I de nye containere til genbrug kunne det være en god ide at bytte om så det store rum 
er til pap. Der er slet ikke nok plads i det lille rum til alt det pap emballage der findes i 
en husholdning (NÆ) 

17. Rummet til pap og aviser er for småt (NÆ) 
18. Affaldsspande er for små eller tømning er for sjældent (NÆ) 
19. Rum til aviser og papir er ALT for lille i plastbeholder (NÆ) 
20. Vi har for meget affald. Vi må køre flere gange om måneden ud og smide ud selv (NÆ) 
21. Vi kunne godt tænke os en container til plastik i al almindelighed (som i mange andre 

kommuner) og en større beholder til papir (NÆ) 
22. Vores største problem med systemer er, at papirbeholderen er for lille. Vi er nødt til, at 

tage noget fra hver gang (NÆ) 
23. Pap og papir rummet i genbrugscontaineren er for lille (NÆ) 
24. Vi er meget utilfredse med størrelsen på de ny torumsbeholdere. Madaffald er kun 1/3 

fyldt, mens restaffald er overfyldt flere dage inden tømning (NÆ). 
25. Ærgerligt at der gik mere end 5 mdr. inden vi fik tømt genbrugsbeholderen. 

I ejendommen er vi 3 husstande om 1 beholder og det er absolut nødvendigt, at også 
genbrugsbeholderen bliver tømt. Synes at 4 uger mellem hver tømning er meget lang 
tid, så vores husstand benytter primært nærliggende affaldscontainer til 
genbrugsmaterialer (NÆ) 

26. Jeg synes at der altid mangler plads til at sortere pap, papir og aviser (NÆ) 
27. For lidt plads i beholderen til pap, glas mv. (NÆ) 
28. Kunne være rart at få hentet affald hver uge i sommerperioden, da det tiltrækker rotter 

og beholderen lugter og er hurtigt fyldt med mider (NÆ) 
29. Vores køkkenaffald skal hentes 1 x om ugen, ikke hver 14 dg. (NÆ) 

 
For meget plads 

Ønske om at få hentet flere affaldstyper 

30. Flere sorteringsspande hjemme, altså mere fin sortering i husstanden (NÆ) 
31. Synes, man bør sortere blød plastic. (Poser osv) (NÆ) 
32. Hvis man kunne aflevere spraydåser, som deodorant, hårlak og lignende på samme 

måde som batterier ville det være godt (NÆ) 
33. Jeg kan godt tænke mig en beholder til tyndt plastik, for der er utrolig meget plast om 

indpakninger fra mad og ikke mad. Hvor meget snavset vand udledes i kloakken, efter 
vi skal vaske plast inden det kasseres? (NÆ) 

34. Kunne bl.a. godt tænke mig, at der var mulighed for at samle plastfolier til afhentning.  
(P.t. samler vi en del og afleverer af og til på genbrugsstationen) (NÆ) 

35. Afhentning af sække med blød plast (NÆ) 
 

Afhentning og skraldemænd 

36. Det kunne være rart, hvis der ikke lå affald på vejen, som bliver tabt, når vores 
beholdere tømmes (NÆ) 

37. Bedre arbejdsvilkår eller hvad det handler om, så renovationsmedarbejderne ikke er så 
fortravlede og sure (NÆ) 
 

Beholderplacering 

38. Jeg synes affaldsafhentningen fungerer fint og er meget glad for, at beholderen bliver 
sat på plads, så det ikke signalerer, at der måske ikke er nogen hjemme (NÆ) 
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39. At skraldespande ikke bare smides fra sig, men sættes på plads hvor 
renovationsarbejderen tog den da den skulle tømmes. Hver gang er vi nødt til at stå ud 
af bilen for at flytte den fra midt i indkørslen (NÆ) 

 
Information 

40. Jeg har flere gange oplevet ikke at få afhentet genbrug, selvom jeg har modtaget en 
varsling på SMS. Det kan medføre at man ikke gider sortere sit affald og det hele bare 
ryger ned til restaffald (NÆ) 
 

Sammenblanding af affald - tillid og mangel på samme 

41. Hvis man ikke havde hørt om al den snak om at skraldemændene smider det hele op i 
samme bil, så var man nok mere positiv. De er også ekstrem emsige når de henter 
storskrald (NÆ) 

42. At der evt. er plasticstumper fra afgasningsmateriale, der bliver smidt ud på markerne? 
(NÆ) 

43. Rygter om at mit sorterede affald bliver blandet på vej til genbrugspladserne bekymre 
mig (NÆ)   

44. Jeg håber så sandelig at affaldet kommer de rigtige steder hen, når vi bruger tid på at 
sortere det (NÆ)  

45. Garanti for at det sorterede affald holdes separat i skraldebilerne (NÆ) 
46. Hos os er der 4 zoner med forskelligt i men de bliver hentet på en for så er 

vognmanden fri for at køre 4 gange, og det er surt at have delt affaldet op og så det 
ikke bliver overholdt at dem der skal køre det væk😡😡 (NÆ) 
 

Genbrugspladser/haveaffaldspladser 

47. Omkring Fuglebjerg er der flere genbrugsstationer, de ku godt ha åbningstider på dage 
forskudt af hinanden. Så de ikke havde samme lukkedage (NÆ) 

48. Jeg kunne godt ønske at man måtte aflevere haveaffald når det passer ind i 
dagens/aftenens program🙂🙂 (NÆ) 

49. Genbrugspladsen i Fuglebjerg burde være åben alle dage (NÆ) 
50. Jeg synes, at haveaffaldspladsen i Næstved (Ydernæs) er upraktisk anlagt, da vand i 

regnvejr løber ind mod midten. Samme sted burde det være mere klart, hvad der skal 
aflæsses hvor; f.eks. hvad er "saftafgivende"? Det er det meste vel på et eller andet 
stadie! (NÆ) 

51. Vores genbrugsplads skal være åben fra kl. 9 el 10 på alle hverdage + søndage året 
rundt. Ps det er ok med lukke-dag tirsdage. Dette gælder genbrugsen i Mogenstrup. På 
forhånd tak (NÆ) 

52. Jeg benytter genbrugspladsen ved Fuglebjerg, den er alt for lille til at kunne sikre et 
ordentligt flow på pladsen. Der er samtidig ikke en ordentligt plads til at aflevere 
haveaffald. Jeg ved at der er planer om en nybygning i mellem Fuglebjerg og Dalmose, 
den er meget savnet!! (NÆ) 

53. Har kun en ting at kommentere på pladsen hvor man afleverer haveaffald, lidt dum og 
smal indkørsel til pladsen, svært at køre fra og til hvis der er mange på vejen (NÆ) 

54. Det kunne være rart at genbrugspladsen i Fuglebjerg havde mere åben eller blev en 
selvbetjenings plads (NÆ) 
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55. Haveaffald på Ydernæs i Næstved. Der er meget ringe ind og udkørselsforhold. Pladsen 
burde være ensrettet og med hver sin ind og udkørsel. Dette ville sikre et naturligt flow 
(NÆ) 

Personalet 

56. Genbrugspladsen i Mogenstrup er velindrettet og personalet er hjælpsomt og meget 
venligt (NÆ) 

57. En stor ros til de glade medarbejdere som tager imod en med et smil og som hjælper 
os (NÆ) 

58. Syntes at I holder nogle gode pladser både i Mogenstrup og Næstved - med 
hjælpsomme medarbejdere (NÆ) 
 

Storskrald/haveaffald 
 

59. Mulighed for afhentning af flere ting til storskrald (NÆ) 
60. Vi er generelt godt tilfreds, men har lige lavet en væg, der ville det have været rart, 

hvis I ville have taget mindre bygge affald med, såsom paneler, fyldningsdøre og lign 
med :-), da vi ikke har nogen trailer (NÆ) 

61. Synes ordning med storskrald, der bliver hentet efter at man har bestilt afhentning - 
gør at ordningen ikke længere fungerer for mig. Storskrald - som var sat ved vejen i 
sorterede bunker på en bestemt afhentningsdag, var meget mere anvendelig for mig 
(NÆ) 

62. Jeg syntes det er ringe, at storskrald ikke hentes på gårdspladsen som 
alm.husholdningaffald og restaffald bliver, og at jeg ydermere skal betale for noget jeg 
ikke kan bruge til noget, altså afhentning af storskrald på gårdspladsen (NÆ) 

63. Behov for afhentning af haveaffald også når man bor i lejlighed (NÆ) 
64. Storskrald fungerer ikke optimalt. Der skal bedre oplysning om bundtning af fx pap. Jeg 

fik ikke hentet mit, da det var mast og bundtet, men ikke havde snor på. Andet 
storskrald blev så heller ikke taget med (NÆ)   
  

Kommunikation generelt  

65. Mere tydelig oplysninger om sortering af elpærer, parfumeflasker (NÆ) 
66. Måske var det en ide at lade mere oplysning gå pr. mails til os (NÆ) 
67. Mere info ud (NÆ) 
68. Da der er mange der ikke er gode til at gå på nettet, Kunne det være at en lille folder 

kunne sendes ud med tlf. nr. På og selvfølgelig også hjemmeside og andre oplysninger 
på hvor spørgsmål kan besvares. God fornøjelse 😊😊 (NÆ) 

69. Kunne måske ligge et brev, når der afhentes affald. Nyhedsbrev 1 x årligt a la 
julesækken blev afleveret (NÆ) 

70. Bedre orientering om affaldssortering og oplysning om hvad det sorterede affald 
genbruges til (NÆ) 
 

Generelt  

71. Intet (NÆ) 
72. AffaldPlus er et firma der har en kontrakt hvor de skal hente borgernes skrald og 

behandle det og det gør de selvfølgelig med minimal omkostning for at overleve, jeg 
mener vi kunne klare det meget billige hvis det var ejet af det offentlige (NÆ) 
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73. Her i Lejerbos afd.xxx Næstved samles haveaffald og batterier med mere 
på en oplagsplads (NÆ) 

74. Hmm. Plastik ulovliggøres i brug og produktion samt andre skadelige stoffer som 
forbrugerne bliver udsat for hver dag. Gør affald lidt nemmere ;) og naturen bedre 
(NÆ) 

75. Vi bor i sommerhus og har i mange år sorteret alt vores affald, aviser, glas og plastik. 
I dag har vi kun 2 affaldssække- en til køkkenaffald og en til restaffald - så vi kører 
stadig hård plast til genbrug. Flasker og papir kan afleveres i nærgenbrug (NÆ) 

76. Flere affalds beholdere i gader så papir og cigaret skod ikke flyder i gaderne. 
Roskilde har en god løsning til cigaret skod på gågader med runde beholdere på deres 
lygtepæle, kan laves for billige penge evt. På smedeskolen af kommende lærlinge (NÆ) 

77. Jeg har været udsat for at to af AffaldPlus store lastbiler kom i to biler på 'en gang på 
samme vej - Skrænten i Mogenstrup -, og de kørte begge stærkt og uhensigtsmæssigt 
på en lille villavej hvor der er gående/cyklende børn og skolebørn samt andre borgere 
der færdes på vejen - deriblandt mig selv. Jeg følte ikke, at personen der sad ved rattet 
i AffaldPlus-bilen ænsede at der også var gående trafik på vejen idet han kom kørende. 
Jeg måtte selv navigere så godt jeg kunne for ikke at blive påkørt af lastbilen. 
Det var en særdeles uforsvarlig kørsel af AffaldPlus!!!! Har jeres chauffører tid nok til at 
varetage dette job som også i særdeleshed kræver agtpågivenhed 
ved kørsel med tungt materiel!!! Forekommer der flere af disse hændelser vil jeg 
personligt foretage en politianmeldelse! (NÆ) 

78. Syntes det er tyveri at i tjener penge på folks affald, når man som dansker ikke engang 
må selv samle ting på genbrugspladsen da det jo er smidt ud men endnu engang 
ødelægger de udenlandske danskere det for os der er født i Danmark og ægte dansker. 
Jeg har været det hele mit liv nu ca. 51 år var her nemlig os da det hed lossepladser 
(NÆ) 
 

Ros  

79. Ingen gode råd, I klarer det pisse godt! (NÆ) 
80. Kære AffaldPlus. Tak for jeres indsats - samt jeres gode humør og hjælpsomhed på 

genbrugspladsen (NÆ) 
 

Bemærkninger til undersøgelsen 

81. Blev i tvivl om haveaffaldspladserne, da min mand har hentet kompost hjem til os, men 
jo ikke afleveret, som spørgsmålet går på (NÆ) 

82. Forstår ikke at dette spørgeskema er sendt til mig, da vi ikke har fået indført den nye 
affaldssorteringsplan endnu. Jeg kan se at de er ved at opsætte genbrugsbeholdere, 
men indtil det træder i kraft, er det umuligt at svare fyldestgørende på dette skema. 
Skemaet er sendt for tidligt ud, i forhold til hvor langt de er nået med det nye 
sorteringsanlæg, her på xxxvej og xxxvej i Næstved. Prøv igen om et halvt års tid. 
(NÆ) 
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Ringsted – 25 kommentarer 

Hjemmeordninger/nye ordninger 

Generelt 

1. Forstår ikke hvorfor metal, hård plast og glas, skal i samme container? Ville foretrække 
at det kom i hver sin container (RI) 

2. Jeg håber at vi få lov til at beholde det system vi har nu (RI) 
3. Jeg bor i Ringsted. Vi har en god affald sortering, men så skal borgerne lære at sortere 

det rigtigt. De kan ikke se forskel på madaffald/restaffald (RI) 
4. Oplever ældre bekendte irriteres over at skulle have flere affaldsspande (føle at affald 

fylder mere i dag end blot den gammeldags skraldespand under køkkenvasken) (RI). 
5. Syntes at det er uforsvarligt at jeres medarbejder skal gå og løfte de tunge plastkasser 

med tomme flasker og glas. Affaldsstativet egner sig ikke til affaldssortering (RI) 
 

Madposer og madspand 
 

Pladsproblemer og tømningsfrekvens 

6. Beholderen til hård plastik o.a. er for lille. Også for lille beholder til aviser (RI) 
 
 

For meget plads 

 

Ønske om at få hentet flere affaldstyper 

7. Bedre mulighed for at aflevere pap og plast til genbrug (RI) 
 

Afhentning og skraldemænd 

8. Vi har gentagne gange oplevet at vores skrald ikke er hentet til tiden. Det er ikke 
acceptabelt (RI) 

9. Affaldssystemet hos forbrugerne er som sådan godt nok, ville dog hellere havde 
fortrukket at sækkene blev udskiftet med store affaldsspande på hjul, mest for 
skraldemændenes skyld når de henter, de har sækkevogn med, men de bruger den 
ikke, mange gange bliver tingene blandet, så er der jo ingen grund til at sortere. 
Sørg for at bilerne kan klare sorteringen og mandskabet er informeret ordentligt, 
desuden skal de køre pænt, en privat grusvej er ikke en motorvej så kør ordentligt, og 
når man holder stille så har man parkerings lys på, det er jo ikke til at se en skid når 
man kommer kørende imod en skraldebil der holder stille ved en forbruger (RI) 
 

Beholderplacering 

 
Information 

10. Selve informationen ud til forbrugerne kan klart blive bedre, i stedet for at bare trække 
tingene ned over hovedet på dem. Jo bedre information jo nemmere gør det for 
forbrugerne (RI) 
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Sammenblanding af affald - tillid og mangel på samme 

 

Genbrugspladser/haveaffaldspladser 

11. Finde en løsning der gør det muligt hurtigere at komme af med småt brændbart affald i 
Ringsted. Placering af containere er ikke optimal i forhold til en hurtig afvikling. Der 
dannes ofte kø og placeringen er lige ved indkørslen (RI) 

12. Genbrugspladsen kunne være bedre anlagt, så det er muligt at alle kan komme til. 
det er jo rent kaos, ved de første containere indenfor i Ringsted. Prøv at tage lidt ved 
lære af andre genbrugspladser, evt. hævet niveau ved de tunge materialer (kig på 
Holbæk/Rørvig). Det gør det nemmere at læse mursten/sten/metal af bl.a. (RI) 

13. Sække: Eftersom I gerne vil havde alt i klare plastsække, så burde de blive udleveret 
gratis, da de fleste sække ikke kan holde til særligt meget, i hvert fald kan de ikke 
holde til haveaffald roser/smågrene m.m. Poser/sække der skal tømmes, burde være 
op til forbrugeren hvilken type pose/sæk der skal benyttes, da de i de fleste tilfælde vil 
blive genbrugt igen og igen på AffaldPlus-pladserne. Alt andet vil da være tåbeligt. Alle 
andre sække kan jeg godt forstå skal være gennemsigtige så man kan se hvad der er i, 
Men i de fleste tilfælde er sækkene jo pakket til de enkelte containere/steder (RI) 

14. Jeg er meget tilfreds med jeres arbejde for bedre sortering og det er nemt at komme af 
med sit affald på genbrugspladserne (RI) 

15. Har kun været godt tilfreds med at komme på genbrugspladsen (RI) 

 
Personalet 
 

Storskrald/haveaffald 
 

16. Selve storskraldsordningen synes jeg er latterlig, drop den (RI) 
      

Kommunikation generelt  

17. Vi er meget utilfredse med, at det kun er undertegnede der modtager epost fra 
AffaldPlus, og ikke min mand, der er den i husstanden der tager sig af affaldssortering 
osv. (RI) 

18. Men ser gerne noget bedre information skilte m.m. på pladserne (RI) 
19. Tænker reklame og information om jer kan fremme gejsten til at sortere derhjemme og 

formålet (RI). 
 
 

Generelt  

20. Sortere mere (RI) 
21. Ingen (RI) 
22. Jeg syntes det er godt vi afvikler vores affald ordentlig. Med det sagt syntes jeg det er 

endnu vigtigere at der bliver lavet så lidt affald som muligt til at starte med. 
Et eks. kunne være at stoppe med at gøre elektronik ubrugeligt efter ca. 1 år men i 
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stedet gør det kan holde i 10 eller 20 år. Men det har jo ikke så meget med AffaldPlus 
at gøre (RI) 

23. Var del af info her i spørgeskema jeg ikke vidste og gav lyst at udforske jeres 
hjemmeside og muligheder! (RI) 

24. Alt plast bør indsamles og genanvendes uanset beskaffenhed (RI) 
 

Ros  

25. Er godt tilfreds (RI) 
 

Bemærkninger til undersøgelsen 

 
 

 

 



1 
 

Slagelse – 70 kommentarer 

Hjemmeordninger/nye ordninger 

Generelt 

1. Hvad med de gamle spande - det er ok hvis jeg må beholde den, men jeg ville nu godt 
have den tømt, en sidste gang (SL)  

2. Det er godt at kommunen indføre mere affaldssortering i hjemmet. Men så skal de ikke 
diskutere med boligselskabet om hvem der skal levere de enkelte spande til 
sorteringen, i hjemmet. Da vi endnu ikke har fået spande til metal, Glas, pap OSV. sker 
det ofte at vi ikke sortere som vi burde. Så, så længe kommune og boligselskab ikke 
kan blive enige om hvem der skal levere spande til boligen, får vi ikke altid sorteret 
affaldet som vi skal (SL) 

3. Vi bor kun i sommerhus om sommeren, men er i øvrigt godt tilfreds med 
affaldsafhentningen (SL) 

4. Selvom vi gerne vil sortere affaldet, så er det enormt pladskrævende. Vores køkken er 
slet ikke indrettet til at opbevare sorteret affald (vi bor til leje og kan ikke selv ændre 
forholdene), så ting som glas/hård plast bliver ofte samlet i et hjørne på køkkenbordet. 
I et irritations-/frustrationsmoment kan de derfor godt havne i husholdningsposen 
alligevel. Vi har heller ikke pladsen til at sortere madaffaldet, da vores standardstativ 
på lågen under køkkenvasken kun kan håndtere en pose ad gangen, og ikke efterlader 
plads til en ekstra spand. Det vil være super, hvis AffaldPlus kan foreslå 
affaldssorterings- og opbevaringsløsninger der passer til almindelige under-vasken-
køkkenskabe. Hvis en sådan løsning ligefrem stilles til rådighed, er vi meget 
interesserede i at gøre mere ud af sorteringen (SL) 

5. Hvorfor skal restaffald afleveres i poser? Det vil typisk medføre et stort (unødvendigt?) 
ekstraforbrug af plastik (SL) 

 
Madposer og madspand 

6. De grønne poser burde være mere modstandsdygtige overfor fugt, f.eks. Kaffefiltre 
(SL) 

7. Vi skal væk fra de grønne bioposer og tilbage til en anden pose type, der fungerer 
bedre ift. opløsning og genanvendelighed (SL)  

8. De grønne poser til madaffald er for korte, for når man skal binde posen kan man ikke. 
Det er et stort problem herhjemme for min kone har problemet hver gang. Med 
længere poser kan man bedre binde knude. Vi hører at mange har samme problem 
desværre (SL) 
 

Pladsproblemer og tømningsfrekvens 

9. Syntes afhentningen af plast, glad og pap sker for sjældent. Burde være minimum hver 
2. uge (SL) 

10. Rummet til pap og papir, kunne godt være større. Når man får en daglig avis plus 2 
ugeaviser, bliver der hurtigt fyldt op (SL)  

11. Containeren til papir, plast mm burde tømmes sammen med den til mad- og  
restaffald (SL) 

12. Privat affaldscontainer til sortering af henholdsvis Pap/Papir - Hård Plast/Glas/Metal bør 
afhentes med 3 ugers intervaller i stedet for 4 ugers (SL) 

13. Noget andet er behovet for at genopsætte aviscontainere rundt om i Slagelse, da der 
ikke er plads til aviserne i vores affaldsbeholder (SL) 
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14. I affaldskassen med glas og blade skal rummene byttes om hvad angår størrelse (SL) 
15. Det kunne have været godt, hvis affaldsspanden til metal, glas, hård plast og pap/papir 

var i lige store rum. Rummet til pap/papir bliver fyldt hurtigt (SL) 
 

For meget plads 

16. Jeg har kun sjældent behov for, at få hentet glas/metal/hård plast. Der burde være en 
ordning, hvor jeg kunne melde til jer, når jeg har behov. Så ville skraldemanden ikke 
skulle køre forgæves til en tom beholder (SL)  

Ønske om at få hentet flere affaldstyper 

17. Vil gerne kunne sortere blød plastic fra (SL) 
 

Afhentning og skraldemænd 

18. Der ligger ofte glasskår efter afhentning af genbrugsaffald. Løsning på dette ønskes 
(SL) 

19. Skraldebilerne skulle sænke farten i tæt bebyggede områder (SL) 
20. Min nabo fik ikke hentet skrald i 14 dage pga en xxx lå forkert. Der var mider overalt. 

Der kunne man have fjernet Bakken og lagt en seddel - eller ringet på døren og givet 
beskeden (SL)  
 

Beholderplacering 

21. Renovationsmedarbejderne er ikke gode til at sætte affaldsspanden tilbage til der hvor 
de har taget den. Og efterlader den midt i indkørslen (SL) 

22. Jeg vil gerne have at renovatøren sætter beholderen på plads efter tømning. 
det gælder biobeholderen! (SL)  

 
Information 

23. Jeg har generelt ingen kendskab til AffaldPlus, ud over jeg ved der er stationer hvor 
man kan køre ud med sit affald, men troede det var som i gamle dage (store ting der 
ikke kan smides i en skraldespand). Så synes informationerne omkring disse og de nye 
(eller måske gamle) muligheder for afhentning af affald mv bør sendes meget bredere 
ud. Jeg forstår udmærket at vi bør sortere vores affald endnu mere, men jeg synes 
også at det er blevet for uoverskueligt at sortere korrekt derhjemme, og specielt hvor 
jeg er boende har vores information omkring det og omstilling været nærmest ikke 
eksisterende, vi har ikke fået affaldsspande (som jeg har hørt andre i kommunen har 
fået). Der står bare nogle skrifter/billeder nede på vores skraldeopsamlere og ærligt 
kan jeg ikke huske tingene i hovedet. Derudover fik vi en sparsom piece fra vores 
udlejer om at skulle sortere vores affald yderligere (ud over den normale bio affald, 
papir, glas, rest). Men når man ser på vores opsamlere/skraldespande i gården må vi 
pludselig ikke smide det i de respektive beholdere det normalt har været osv osv. 
Jeg synes generelt det er blevet en jungle og der mangler information, og så hjælper 
det heller ikke når man ser skraldevognen hente, bliver meget stadig væltet i samme 
rum (ikke hver gang, men det sker). Og så bliver man lidt harm og tænker så kan det 
også være ligegyldigt med at følge noget som helst (SL) 

24. Skønt med SMS-ordning der sikrer at bruger er klar med sit affald (SL) 
25. Når der skal udkomme ny plan for afhentningsdage, f.eks. lige efter jul, bør planen 

udkomme en måned før, dvs. 1.dec. af hensyn til borgere, der er bortrejst i julen og 
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nytåret. En ny plan er som regel meget enkel at udfærdige, idet den ligner den 
tidligere. I julen 2018 varede det alt for lang tid, inden vi fik den nye plan (SL) 

26. Gør meget mere opmærksom på, at man skal ringe senest to dage efter manglende 
tømning. Det står IKKE i den lille folder!!! Og det er ikke alle, der holder aviser! 
Omkring jul / nytår fik vi ikke tømt beholdere. Gjorde intet ud af det, da vi tænkte, det 
var på grund af helligdagene. Ved næste tømning skete det heller ikke, så jeg 
kontaktede Affald+, og fik der at vide, at man nok havde "overset" os de to gange, da 
vi bor på en kotelet-grund. En 3. gang var det ene hængsel knækket efter tømning. 
Kunne godt have brugt en lille anmærkning, men skaden blev hurtigt udbedret efter 
telefonisk henvendelse. Selvom jeg har gjort opmærksom på, hvad vi har oplevet, er vi 
MEGET tilfredse med ordningen!! (SL) 
 

Sammenblanding af affald - tillid og mangel på samme 

27. Jeg synes at der skal være mere åbenhed og gerne små film der illustrere hvordan I 
genbruger affaldet. Efter jeg har været på jeres genbrugspladser og talt med jeres 
medarbejdere, og set de forskellige containere virker det som om at selv om vi sortere 
affaldet i bedste mening bliver det alligevel brændt af. Det undre mig at træ ikke bliver 
lavet til spånplader, at man ikke kan genanvende gammelt tøj til flyttepleter, osv. Selv 
når jeg har samlet klar blødt plast bliver jeg fortalt at det bliver brændt af fordi det ikke 
kan svarer sig miljømæssige og økonomisk at genbruge det. Og at hårdt plast bliver 
sendt til Kina for at blive genbrugt for ellers er det for dyrt. Det synes jeg er at holde 
folk for nar og vi skal bruge så meget tid på at sortere hvis det alligevel ender i det 
samme forbrændingsanlæg eller det skal flyttes 10.000, hvad er lige gevinsten for 
miljøet der??. Jeg har prøvet at samle hårdt plast, men det har vist sig at være en 
svære udfordring da der findes så mange forskellige plasttyper og det slet ikke er skiltet 
så almindelig mennesker kan forstå hvad skal hvor. Kva mit arbejde som pedel på en 
større skole hvor jeg går meget op i at får sorteret korrekt, jeg tænker endda på at lave 
de samme kasser med affald som I har på jeres pladser, for at sorterer mere og 
korrekt. Jeg indrømme at jeg har mistet modet og tilliden til jer. Jeg har endvidere fået 
fortalt at det vi sorterer i vores husstand (glas, metal og hårdt plast) bliver brændt af 
alligevel. Jeg har sågar set en renovationsarbejder smide et stykke plast i grønt affald... 
hvorfor?? Jeg har endvidere hørt om jeres skraldemænd i Vordingborg som kører det 
hele i forbrændingen selv om alt er sorterer, sikkert pga. en økonomisk fordel. Derfor 
bliver det for mig mere en positiv illusion end reelt en miljømæssig gevinst. I min 
verden bliver I nød til at vise og forklarer hvorfor I gør som I gør og lave en bedre 
skiltning. I skal forbedre jer gevaldigt før I får min tillid igen desværre (SL) 

28. Jeg har hørt fra flere steder at vores bioaffald bliver kørt samme sted hen som vores 
restaffald. Hvis det er rigtigt så giver jeg ikke meget for vores sortering og jeres 2- 
delte biler (SL) 

29. Jeg kan godt forstå at AffaldPlus gør som de gør, hvad kan de ellers gøre? det er da 
også at gøre grin med dem at de skal sortere affaldet hos os, når vi ikke gør det, og så 
læsse det af samme sted når de komme på lossepladsen. Men vi får da vores skepsis 
på det rene når vi ikke ser dem gøre det. Det var noget andet da vi boede i hus da 
kunne de se hvem det var der ikke gjorde det når de hentede affalds spandene (SL) 
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Genbrugspladser/haveaffaldspladser 

30. Se at blive færdig med pladsen i Skovsø, da der er lange køer! På den gamle plads (SL) 
31. Hvorfor må der ikke hentes genanvendelige ting på genbrugspladsen i Korsør, når det 

er tilladt i f.eks. Næstved? Det er helt urimeligt at se at en borger smider noget ud, hvis 
det kan bruges - men "kongerne" på pladsen tillader ikke dette i Korsør (SL)  

32. Gerne mere åben (SL) 
33. Det er utilstedelig at man på flere genbrugspladser skal bære tunge genstande, f. eks. 

metal og imprægneret træ op af en stige i høje containere. Det er uforståelig at der er 
så forskellige åbningstider på genbrugspladserne, 9-17 alle steder ville være perfekt og 
ok. Personalet virker undertiden stresset, er arbejdspresset ind imellem for stort? (SL) 

34. Det har jeg, cykler mit haveaffald ud til genbrugspladsen hele vinteren igennem, ellers 
fungerer det perfekt (SL) 

35. Bevar genbrugspladsen i Korsør hvis det er jeres (SL). 
36. Der bør være flere haveaffaldspladser, så vi ikke skal køre så langt. Måske noget med 

en stor kompostkværn-agtig maskine man læsser det ned i. Det kunne også være 
smart med en transportabel flishakker som kunne kværne vores grene mm og efterlade 
flisen i vores indkørsel, vi kunne booke som haveaffaldshentning. Jeg ved de tidligere 
havde den ordning i Køge (SL) 

37. På et tidspunkt krævede man, at papkasser skulle i papircontaineren, som nu pludselig 
var udstyret med en slags "brevsprækker" som krævede, at papkasserne skulle rives i 
mindre stykker. Det er helt uacceptabelt, når det ellers fungerer godt med 
komprimatoren til pap. Og det havde nok været på sin plads at informere om, hvorfor 
man foretog denne ændring (SL) 

38. Få småt- og stort brændbart tilbage på jeres affaldsstationer. Deponi er også en vigtig 
container, især for håndværkere (SL) 

39. Der er hårdt brug for en stor elektronisk tavle ved indgangen hvor det helt klart er 
angivet hvor man skal aflevere hvad, så man kan planlægge sin rute. Den skal være 
elektronisk så personalet kan flytte rundt på containerne. Dette er et meget stort savn. 
Manglende sådan information betyder at man fristes til at smide noget af affaldet et 
eller andet sted fordi man ikke kan finde den relevante beholder (SL).  

 

Personalet 

40. I har gode medarbejdere som passer deres arbejde rigtig godt😊😊 (SL) 
41. Jeg oplever af/til at de ansatte på nogle af genbrugspladserne ter sig som konger... I 

stedet for og være behjælpelige på en flink / høflig måde ... (SL) 
42. Mit kendskab til selskabet er yderst begrænset, så derfor er jeg nok ikke den mest 

relevante person at spørge - det kan I selvfølgelig ikke vide på forhånd :) De gange jeg 
har besøgt genbrugsstationen i Slagelse er stort set mit eneste kendskab, men her har 
jeg været fuld ud tilfreds, og man kan altid spørge medarbejderne til råds, hvilket er et 
stort plus :) Man føler sig godt behandlet :) (SL) 

43. Når man kommer ud til genbrugspladsen så skal de medarbejdere opføre sig ordentligt. 
De er tit ubehøvlede. Jeg kommer der ikke for deres skyld men for at komme forsvarligt 
af med affald (SL) 

44. Jeg har flere gange været på genbrugspladser hvor jeg har gået søgende rundt for at 
finde rette containere. Der har været medarbejdere som var ledige, men de var ikke 
pro-aktive, og spurgte om de kunne hjælpe mig (SL) 
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45. Jeg får altid skældud af medarbejderne derude. Lige meget hvad jeg kommer med og 
hvordan jeg gør så brokker de sig. Så det er ikke særligt behageligt at komme der. De 
skulle hellere komme ud på pladsen og hjælpe i stedet for at side inde i deres skur (SL) 
 

Storskrald/haveaffald 
 

46. Jeg syntes ikke det er en god ide at vi kun må bruge papirsække til haveaffald da 
haveaffald tit er vådt (SL) 

47. Reglerne for afhentning af storskrald - og særligt hvad der kan medgå som storskrald - 
for uigennemskuelige. Sidst er sæsonen for afhentning af haveaffald for snæver (SL) 

48. Der er grænser for, hvor mange gange I kan skrive, at I modtager ekstraordinært 
mange afhentningsbestillinger af haveaffald. Det er ikke ekstraordinært - bare ordinært 
(SL)  

49. Håbløs hjemmeside hvor man skal taste alle oplysninger ind hver gang der skal bestilles 
eksempelvis haveaffald - oplysninger skulle komme automatisk når adresse er tastet 
(SL) 

50. Dejligt at der afhentes de typer affald som i tilbyder og det er nemt at bestille 
afhentning (SL) 

51. Jeg ville ønske der var flere størrelser til bio/have affaldsbeholdere at vælge imellem, 
jeg bor eks. på en hjørnegrund og har meget have affald som er fugtigt. Det er 
ligeledes et stort problem at opbevare affaldet tørt i sække til det kan afhentes hver 14 
dag (SL) 

52. Haveaffald bør hentes oftere fra hjemmet (SL) 
53. At der kan hentes storskrald som fx metal og andet nedrivning (SL)  
54. Kan man bestille storskrald ved flytning, når man ikke har nogen pårørende og er  

1) enlig mor, 2) ældre borger, hvor manden også er gået bort? 3) intet kørekort har 4) 
ingen trailer har? (SL) 

55. Få tilladelse til at må træde ind i indkørsel for at afhente fx. Haveaffald. Da man 
normalt har lavet plads til de forskellige beholder PÅ EGEN grund. Og det er jo let, da 
man kan give tilladelse når man booker afhentning. 😀😀👍👍👍👍 (SL) 

56. Det må kunne gøres nemmere at bestille afhentet af haveaffald. Der skulle være 
særlige ordninger for ældre, der aldrig vil kunne lære at sortere affald, men som bor i 
eget hus (SL) 

57. Det er mit råd, at AffaldPlus sørger for, at beholdere stilles i indkørsel, når der bliver 
hentet haveaffald ved sommerhuse og ikke stilles på cykelsti, hvor de vælter, så 
man skal køre af sted om natten for at fjerne dem, da vi kun kommer derud en gang 
om ugen. Da det hovedsageligt er afhentning af haveaffald vi bruger, kunne  
det være rart, hvis det fungerede optimalt (SL) 

58. Det ville være bedre at haveaffald blev hentet automatisk så man ikke skal huske 
bestemte datoer! 👍👍😄😄 (SL) 

59. Jeg vil gerne have mulighed for at få hentet mit visne juletræ i januar:) (SL) 
60. Jeg er meget glad for at jeg kan få hentet haveaffald. Det sparrer mig for mange ture til 

genbrugspladsen i min lille bil og dermed mindre miljøbelastning. Det er også dejligt 
med SMS beskederne, som en lille reminder (SL). 
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Kommunikation generelt  

61. Info ud til husstanden (SL) 
62. Jeg har et par gange skrevet og fået hurtigt svar (SL) 
63. Vigtigt: lad børn på skoler lære at sortere affald, så de kan lære deres forældre det. 

Som spejderleder med masser af kontakt med børn og forældre ved jeg hvor få der kan 
sortere affald (SL). 
 
 

Generelt  

64. Der ligger affald steder hvor der ikke skal, grunden kan være, at vi skal sorterer alt for 
meget (SL) 

65. Hvad med almindelig plastik 😀😀😀😀😀😀😀😀 (SL) 
 

Ros  

66. Jeg synes at det vi kan komme af med af affald m.m er super fint for mig (SL) 
67. Forsæt det gode arbejde (SL) 
68. Det fungerer perfekt (SL) 

 

Bemærkninger til undersøgelsen 

69. Der mangler mulighed for at svare "ved ikke" flere steder (SL) 
70. Spørgsmål 21a synes jeg er uklart... (SL) 
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Sorø - 36 kommentarer 

 

Hjemmeordninger/nye ordninger 

Generelt 

1. Det irriterer mig at affaldscontainerne på hjemme adressen ikke er ens (SO) 
2. Når det kommer til affaldsafhentning, STINKER det virkelig. For snart 3 måneder siden 

fik jeg arrangeret, at jeg skulle have ugentlig tømning i stedet for hver 14. Dag. Trods 
talrige henvendelser telefonisk, nogle gange flere gange om ugen, er det endnu ikke 
lykkedes mig at få dem til at komme hver uge. Og lur mig om ikke jeg nok skal komme 
til at betale for det, når det bliver tid til regningen! Man skal vitterligt ikke love en vare, 
man ikke kan levere, og jeg er SÅ skuffet over, at det ikke kan fungere (SO) 

3. Vi er flyttet til Sorø kommune stort set samme tid som sorteringsordningen trådte i 
kraft. Det betyder at den tidligere beboer i lejligheden har fået al info, og vi har 
ingenting hørt. Endvidere lader det til at alle de fede løsninger, som f.eks. en lille grøn 
spand til bioaffald som man kan have i køkkenet kun uddeles til huse og ikke 
lejligheder. Det giver ingen mening (SO) 

4. Jeg synes der kom en voldsom takstforhøjelse i forbindelse med at vi sorterer i flere 
fraktioner til afhentning. Jeg havde i forvejen 14-dages afhentning ikke desto mindre 
giver jeg nu ca. 3300 kr. mod ca. 2000 kr. tidligere. En voldsom forhøjelse ikke mindst 
da jeg tænker at der må komme indtægter fra det sorterede affald (SO) 

5. Jeg synes at den nye ordning er helt fint. Man kunne godt sortere finere, men f.eks. 
plast har så mange muligheder at det er bedst at lade de professionelle om det. Jeg har 
kun haft: et lysstofrør, en mikrobølge ovn og en flaske kemikalie som jeg måtte over 
stationen med (SO) 

6. Kræver lidt ekstra tid at sortere affald derhjemme, men det er den rigtige vej at gå ift. 
Genbrug (SO) 

7. Det ville være rart med de samme affaldsbeholdere som benyttes i Ringsted kommune. 
De er pæne og modstandsdygtige overfor vind og vejr. Ellers er vi meget tilfredse (SO). 

8. Lidt ærgerligt skraldebilen har ødelagt affaldsbeholderens håndtag. Blev lovet den blev 
ombyttet, men det er aldrig sket (SO).  

Madposer og madspand 

 

Pladsproblemer og tømningsfrekvens 

9. Jeg har ikke plads i min skraldespand, med pap/papir og glas/metal/hård plads til 
afhentning en gang om måneden. Spanden bliver fyldt op efter 14 dage. Jeg så gerne 
at affaldsspanden blev tømt oftere (SO) 

10. Der er næsten aldrig nok plads ift. Papiraffald (SO) 
11. Containerne: kamrene til plast, glas, metal og pap og papir er for små - eller også 

skulle der være 14. dags tømning på denne. Containeren med restaffald og madaffald 
kunne godt være mindre (SO) 

12. Større beholder til restaffald uden xtra omkostninger (SO) 
13. Afhentning oftere eller større beholder. Selv med en husstand hvor vi kun er to voksne 

- og to store børn der indimellem er hjemme på weekend kniber det indimellem med at 
have plads i beholderne. Det gælder specielt i restaffald og i glas/metal mm. (SO) 

14. Mere plads til dagrenovation til de store familier (SO) 
 



2 
 

 
For meget plads 

15. Jeg ser ikke nogen grund til at få tømt så tit da jeg er enlig og ikke har ret meget affald 
kunne bruge en 4ugers tømning (SO). 

 

Ønske om at få hentet flere affaldstyper 

16. Der mangle et rum til plastikposer og tynd plast, da alt er pakket ind i plastik (SO) 
17. Jeg så gerne, at ALT plastik blev indsamlet og genanvendt - ikke kun hårdt plastik, men 

også ufarvet og farvet blødt plastik (fx poser mv.), da køb af fødevarer medfører 
enorme mængder plastic, som der efter den nye ordning ryger direkte i restaffald. 
Det ville være godt, hvis det kunne blive indsamlet også (SO) 
 

Afhentning og skraldemænd 

18. Så dejligt, at jeres renovationsmedarbejdere er hjælpsomme og venlige. Der hvor vi 
boede før, var de sure! Tak for god service fra en borger i Sorø Midtby. (SO) 

19. Kære AffaldPlus er ked af glasskår ved min indkørsel når der er hentet glasflasker, skal 
lappe cykel for tit (SO) 
 

Beholderplacering 

20. At de folk som henter affald ved borgerne sætter affaldsbeholderen på plads igen, da 
jeg forudsætter at vognmanden får betaling for dette igennem udbuddet (SO) 

21. Sørg for at chaufførerne ved at de skal stille beholder på plads 😉😉 (SO) 
22. Bedre service i forbindelse med affaldsafhentning. Når skraldespanden f.eks. ikke 

tømmes fordi håndtaget vender forkert, er det gået for vidt (SO) 
23. Affaldsbeholder til papir/pap og hård plast/metal/glas er akavet at bruge når den er 

korrekt anbragt for tømning. Hvis man placerer den så den er "håndrigtig" for daglig 
brug, risikerer man at den IKKE bliver tømt. Det må kunne løses bedre! (SO) 

24. Venligst sætte affaldsspandene på plads der hvor man har taget dem. Står de på 
fortovet eller indkørsel vælter de rundt i blæsevejr, det er ikke så godt når man ikke er 
hjemme. Venligt på forhånd tak. (SO) 

25. Utilfreds med spanden stilles midt i indkørsel, så man ikke kan parkere efter 
tømningsdag. Ellers rigtig godt tilfreds - fedt vi sorterer og det er nemt (SO) 

Information 

26. Jeg oplever desværre ofte at folk ikke sorterer deres affald korrekt. F.eks. affaldsposer i 
hård plast. Kunne det være muligt at give eksempler på hvilken plastik der ikke skal i 
beholderne. Og det samme ser jeg også ofte at folk smider mælkekartoner i pap 
beholderne, jeg tænker at dette er super ærgerligt og må kunne vises så alle forstår 
det (SO) 

27. Hvis man laver fejl så vil det være fint med en folder og tømning, så man ikke laver 
fejlen igen. Men gerne tømning også... (SO) 
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Sammenblanding af affald - tillid og mangel på samme 

28. Har for to dage siden set i Nyhederne, at skraldebilerne samler de grønne 
madaffaldsposer og andet affald i samme container, det er virkelig et svigt (SO) 

29. Jeg har hørt, at AffaldPlus blander restaffald og plastik sammen for at brænde det hele, 
det er en skandale, og gør arbejdet med sortering ligegyldigt (SO) 
 

Genbrugspladser/haveaffaldspladser 

30. Genbrugspladsen i Sorø trænger voldsomt at blive løbende rengjort (SO) 
31. Jeg kunne godt tænke mig et oversigtskort på genbrugspladsen, så jeg ville kunne se 

hvor jeg skulle køre hen, men heldigvis er de ansatte meget flinke til at hjælpe når man 
spøger om hvor affaldet skal hen (SO). 

Personalet 

32. Ansætte nogle mere venlige medarbejdere (SO) 
 

Storskrald/haveaffald 
      

Kommunikation generelt  

33. I har været for dårlige til at oplyse om, hvad- og hvor forbrugerne skal gøre af det 
affald, vi tidligere sorterede i "småt brandbart", det har jeg og mange i min 
omgangskreds og på jobbet været i tvivl om (SO) 
 

Generelt  

34. Vi har normalt ingen problemer (SO) 
35. Jeg synes der på et tidspunkt var noget fremme i pressen om en utrolig høj løn til 

direktøren for AffaldPlus. Det virker urimeligt, at fordi jeg tænker på miljøet skal en 
direktør undskyld udtrykket skumme fløden.... (SO) 
 

Ros  

36. Min bedste kammerat arbejder som maskinmester i AffaldPlus, og jeg kender derfor til 
en masse baggrund for, hvor affald håndteres. Mit indtryk er derfor godt i forhold til 
miljøet og genanvendelse (SO) 
 

Bemærkninger til undersøgelsen 
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Vordingborg - 61 kommentarer  

Hjemmeordninger/nye ordninger 

Generelt 

1. Nye skraldespande uden rum i forskellige farver. En spand til hver type affald. Det 
andet fungerer dårligt. De er for små, og for ens (VO) 

2. Jeg kan ikke forstå at affald fra virksomheder og butikker, bo og nabo skab ikke skal 
sorterer deres affald som for eksempel grillbarer og restauranter ikke skal sorterer 
madaffald fra (VO) 

3. Den nye sortering er fin. Dog har vi været ude for at små elektronik ikke blev taget 
med (VO) 

4. I de 24 år jeg har boet her på Møn, har jeg omhyggeligt sorteret glas, papir, plast, 
sten, porcelæn, elektronik, metal, batterier osv. og bragt det hele på genbrugspladsen. 
Madaffald har hønsene eller kompostbeholderne fået. Derfor betragter jeg den nye 
ordning, hvor meget blandes sammen, som et tilbageskridt (og den holdning deler i 
øvrigt personalet på genbrugspladsen!), og samme dag, som jeg modtog containeren til 
papir, glas, metal, plast, stillede jeg den på loftet. Rummet til madaffald har jeg aldrig 
anvendt (VO) 

5. Vær mere opmærksom på brugte batterier, når de er anbragt ovenpå 
affaldscontaineren, som anvist i den kommunale brochure (VO) 

6. Hvorfor skal dagligvarebutikker ikke sorterer? Det giver da ikke mening. 
7. Jeg mangler at få hentet mine pærer og batterier trods de ligger på affaldsspanden. Er 

uvidende om hvornår de bliver hentet og jeg har ikke adgang til email og er derfor ikke 
opdateret (VO) 

Madposer og madspand 

Pladsproblemer og tømningsfrekvens 

8. Mere plads i affaldscontaineren til pap og papir (VO) 
9. Der bør være mere plads til pap og papir og mindre plads til glas og metal - byt om på 

rummene! (VO) 
10. Fordeling i affaldsbeholdere er skæv: Eks.: Papir - flasker, hård plastik bør omvendes 

(VO) 
11. Vi får meget hurtigt fyldt containeren med genanvendelige ting pap, papir, glas, metal 

og hård plast men den bliver kun tømt en gang om måneden (VO). 
12. Da vi er en stor familie producerer vi meget affald, og selvom vi sorterer oplever vi at 

containeren bliver fyldt meget hurtigt. En større container, hyppigere tømning eller en 
ekstra kunne hjælpe os enormt meget (VO) 

13. De beholdere vi har til plast/glad/metal burde byttes om med den med pap, da den til 
pap er al for lille (VO) 

14. Papir, glas og metalbeholderen er alt for lille, eller også skal den tømmes meget oftere, 
den bliver meget hurtigt overfyldt (VO) 

15. Men ville ønske at min pap/papir og plast/glas spand blev tømt oftere (VO) 
 
 

For meget plads 

Ønske om at få hentet flere affaldstyper 

16. Jeg kunne godt tænke mig, at der også bliver hentet blød plast (farvet og klart) 
hjemme. Sorterer det selv og tager det med til genbrugspladser, men det ville være 
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nemmere, hvis det blev hentet med resten. Det er noget af det affald, der er mest af 
(VO) 

17. Det kunne være rigtig rart hvis blød plast også blev hentet (VO) 
18. Mgl. rum til aflevering af bløde plastikposer, som der er meget af fra indpakning af 

varer (VO) 
19. Jeg mangler en beholder til sortering af blød plast (VO) 
20. I vores skraldespande kunne det være dejligt med en endnu bedre sortering. En kun til 

plastik, metal osv. (VO) 
 

Afhentning og skraldemænd 

21. Oplever tit at skraldespanden ikke bliver tømt når den skal (VO) 
22. Det ville være rart, at lastbilerne holdt sig på min vej og ikke den ene gang efter den 

anden ødelægger mine rabatter (VO) 
23. Der er absolut ingen problemer med at få hentet affald her i vores husstand (VO) 

 

Beholderplacering 

24. Det er upraktisk at affaldsbeholderen skal køres ud til vejen fordi mit indkørsel er belagt 
med ærtesten og ikke asfalteret set ud fra et miljømæssigt synspunkt (VO) 
 

Information 

25. Jeg ville godt have haft besked om de nye containere og hvordan man sorterer. Bl.a. 
hvilke poser man skal bruge og om man skal bruge poser. Her har vi intet information 
fået. Der stod bare nye containere en dag. Også kunne vi selv gætte, hvad vi skulle. 
(VO) 

26. Mangler information til ældre der ikke har pc (VO) 
 

Sammenblanding af affald - tillid og mangel på samme 

27. Jeg har lagt mærke til at der kommer to spande op af gangen - er lidt i tvivl om det 
bliver sorteret rigtig (VO). 

28. Er usikker på om affaldet bliver sorteret korrekt efter omtale i medierne om at det ikke 
sorteres korrekt (VO) 

29. Skraldemanden skal være bedre til at sortere (VO) 
30. Vi der er bosiddende på xxxvej i Ørslev, Vordingborg har IKKE kunne konstatere at 

vores "lokale" chauffør på skraldevognen gør noget forkert når der tømmes 
skraldespande, han er også altid klar til en kort snak om hvordan man sorterer affald. 
En af grundene til jeg ikke kan/vil give top karakterer er at der altid vil være plads til 
forbedringer (VO) 

31. Husk at tage en spand af gangen (VO)  
32. Når vi sorterer affald, forventer jeg også at affaldsvognene sorterer det rigtigt i 

vognene (VO) 
33. Uheldige sager i medierne om, at affaldet bliver sammenblandet ved afhentning. Går ud 

over motivationen til at være omhyggelig, når der sorteres (VO) 
34. Jeg forstår ikke hvorfor en udlejningsbygning har en stor container til pap papir glas 

metal og plastik som alt sammen ryger op i samme bil som den der henter vores 
andres affald som er sorteret i 4 rum. Det er mere end mit lille hoved kan rumme (VO) 
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35. Vi sorterer hos os og håber alle ville gøre det, men der er lang vej igen. Det var 
ærgerligt at renovationsarbejderne i vores kommune blandede det hele sammen for det 
gør at mange siger, at så gider de ikke at sortere. Vores klima skal der gøres noget ved 
og der er så meget affald derude (VO) 

36. Giv det tid, skeptikerne fik medhold da det blev offentliggjort at der sommetider blev 
blandet affald. Tillid tager tid (VO) 

37. Ja de har jo fået et par ridser i lakken, på grund af forkert håndtering af affaldet, ellers 
havde de fået 100% god kritik, men det er svært at stole på om de nu også fremover 
gør sig umage, håber men tror det ikke. Jeg går meget op i at sortere, og har også fået 
nogle stikpiller, på grund af det vi har set i tv, hvad sagde vi, det er kun spild af tid, at 
du går så meget op i sortering (VO) 
 

Genbrugspladser/haveaffaldspladser 

38. Jeg kunne godt have brug for, at der var åbent til morgen (VO) 
39. AffaldPlus’ afleveringsplads på Møn der burde man ligger haveaffaldslevering udenfor 

selve pladsen. Når den er inde på pladsen skaber det meget kaos og ventetid til de 
andre containere (VO) 

40. På Møn er der ikke byttedage (VO) 
41. Undrer mig polysterol og pap handles ikke en på forskellige stationer, stor undren (VO) 
42. Vi bruger ofte genbrugspladserne, og der er stor forskel på, hvordan personalet er. Der 

er f.eks. genbrugspladser vi aldrig kommer på, pga. surt personale, overfyldte 
containere m.m. Til gengæld er der andre pladser, hvor personalet er yderst venlige og 
hjælpsomme og hvor der er plads i containerne så man kan komme af med affaldet. Så 
der er steder, hvor vi aldrig kommer, selvom det måske er der, der er åbent, når vi skal 
af med affaldet, så må vi vente til de steder vi vil kommer holder åbent (VO) 

43. Det ville være en god ide hvis man ikke skulle løfte tunge ting som beton op i 
containere (VO) 

44. Behold småt brandbare container. De er fjernet hos andre selskaber. Bl.a. i Køge til stor 
utilfredshed for kunderne (VO) 
 

Personalet 

45. Er fuldt ud tilfreds med AffaldPlus. Altid et hjælpsomt personale, når jeg er i tvivl på 
genbrugspladsen i Vordingborg, hvor jeg bor (VO) 

46. Sige til jeres folk af de gerne må hjælpe lidt mere (VO) 
47. En venligere betjening af personalet i Præstø. Der er enkelte der har en meget dårlig 

måde at tale på overfor brugerne(VO) 
 

Storskrald/haveaffald 
 

48. Jeg kunne ønske mig mulighed for at få hentet haveaffald og sten på privatadressen 
(VO) 

49. Vil gerne have hentet haveaffald (VO) 
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Kommunikation generelt  

50. Det kunne være fedt hvis man mere kunne følge med i hvordan elektronisk/ hårde 
hvidevare affald sorteres og genbruges. Jeg har på et tidspunkt set programmer hvor 
elektronisk affald bliver sendt til Afrika og smidt i en stor bunke hvor de bare blev 
sundhedsskadeligt (VO) 
 

Generelt  

51. Jeg ville gerne hvis det kunne gøres mindre "bøvlet". Både husstandens sortering og 
afleveringen på affaldspladsen (VO) 

52. Flere muligheder for blandet affald, småt brandbart (VO) 
53. Hvorfor skal sorterer så meget, når man importerer så meget affald fra andre lande for 

at brænde det af? Hvad med vores CO2-udslip? (VO) 
54. Alt generelt ok (VO) 
55. Ikke noget (VO) 
56. Fortsæt udviklingen sammen med andre om genbrug af alt (VO) 

 
 

Ros  

57. Fortsæt det gode arbejde (VO)  
 

Bemærkninger til undersøgelsen 

58. Dårligt tidspunkt at gennemføre undersøgelsen efter de seneste afsløringer i TVØST 
(VO) 

59. Kom med noget info hvis der bliver sagt at man slet ikke kender til AffaldPlus (VO) 
60. Med de sidste dages ballade om sammenblanding af affald i skraldebilerne er det måske 

ikke det bedste tidspunkt at sende spørgeskemaer ud på (VO) 
61. Kan ikke se hvorfor borger skal belemres med spørgsmål igennem E-Boks - alle mener 

de er berettiget til at bruge e-boks (VO) 
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