
Stort Genbrug

Indsamling af direkte genbrugelige effekter via storskraldsordning 
og samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af 

genbrugelige effekter fra storskraldsordning og genbrugspladser

CASE 4



Status
Indsamling: 
 Logistik med henblik på at indsamle mest muligt til genbrug og 

genanvendelse
 Ved bestilling af afhentning: Borger skal specificere hvad der skal hentes
Afsætning:
 Kortlægning af mulige samarbejdspartnere blandt frivillige organisationer 

om aftagning af genbrugelige effekter
 Kortlægning ved Affaldskontoret

 frivillige organisationer i Norfors’ opland (750!)
 modeller i andre kommuner/affaldsselskaber 
 juridisk vurdering

 Ud af 750 frivillige organisationer blev 8 potentielle udpeget
 4 udvalgt for drøftelse om samarbejde
 De 3 af de udvalgte har valgt at indgå i samarbejde med hinanden

Kommunikation: 
 Udarbejdelse af informationsfilm om korrekt sortering
 Kampagne for flere tilmeldinger



Bestillingsside:



Skitse til
info-film:



Styrker og gevinster

 Interesse fra de store aktører
 3 af de største har indgået samarbejde med hinanden

Bestillingsformular hjælper til planlægning af logistik
 Flere biler til afhentning og sortering på ladet fungerer godt
Aflevering af genanvendelige fraktioner på genbrugspladsen 

fungerer godt
Kontrolleret afsætning kommer alle til gode – ikke kun 

professionelle klunsere



Udfordringer og barrierer

Mange frivillige organisationer, men kun få med organisation til 
at håndtere løbende logistik og afsætning
 Eksempelvis spejdere: Kun få loppemarkeder om året
 Udfordring med at organisere frivillig arbejdskraft

 Ikke alt genbrugeligt er attraktivt for frivillige organisationer
 Skal have en værdi og hurtig omsætning
 Ingen IKEA møbler!

Eksisterende byttecontainere skal lukkes
 Populære hos borgere og politikere, men problemer med professionelle 

klunsere



Skalering og impact

Stort Genbrug tænkes udbredt til de øvrige Norfors-kommuner
 Arbejde pågår, bl.a. med fastlæggelse af organisatorisk struktur

 Flere kommuner har i dag aftaler med frivillige organisationer
 Er beskrevet i Affaldskontorets rapport

Udover de store aktører, snak med lokale aktører
 Tænk stort, gå i samarbejde
 Volumen er interessant for de frivillige, afhængig af størrelse

HUSK: Øget indsamling via storskrald flytter affald fra billig 
ordning (genbrugsplads) til dyr ordning.
 Vær opmærksom på, hvor niveauet for succes ligger
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