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mindre affald — mere liv

_

_

Rapport

Introduktion

Indhold

Nulskrald er et barn af et strategisk samarbejde mellem
AVV, Aalborg Universitet og Tankegang samt AVVs to ejerkommuner Hjørring og Brønderslev. Målet med samarbejdet er at påvirke holdninger, så vi i Vendsyssel, Nordjylland
og Danmark skaber mindre affald og udnytter ressourcerne i affaldet bedre. Det skal ske med udgangspunkt i borgerens hverdag. Vi vil skabe forandring hjemme hos den
enkelte familie og derigennem påvirke andre.
Pilotprojektet Nulskrald er første test af denne tese. Opgaven var: Hvad sker der, hvis vi beder en række familier
i Vendsyssel prøve at lave så lidt skrald (restaffald) som
muligt?

resultater med at nedbringe mængden af affald til skraldesækken, og de udviste stor idérigdom m.h.t. genanvendelse og affaldsminimering.
Denne rapport er en sammenfatning af de erfaringer og
værdifulde input, Nulskrald har givet os. Rapporten beskriver forberedelserne og gennemførelsen af forsøget og
præsenterer resultaterne af Nulskraldernes indsats. Derudover ser vi på, hvilke muligheder og perspektiver Nulskrald-forsøget har åbnet for borgerinddragelse og samarbejde i netværk.
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Organisering og opstart

Vil du
forsø Være
gskan
in?

5 uger
s sjovt

Tidsplan
Nulskrald-projektet har strakt sig over 1 1/2 år med følgende hovedfaser:

1.
2.
3.

Idéen opstod hos kommunikationsbureauet Tankegang og blev udviklet sammen med AVV, Brønderslev og Hjørring
kommuner og Aalborg Universitet.
Organisationen bag projektet blev etableret og rammerne lagt for samarbejdet
mellem de forskellige parter.
Selve forsøget blev forberedt og gennemført. Forsøget præsenteres ved Nulskrald-konference i efteråret 2013.

Nulskrald-organisationen
Planlægning og praktisk gennemførelse af Nulskrald-forsøget blev udført af en arbejdsgruppe med repræsentanter for de fem involverede parter. I arbejdsgruppen har vi
løbende holdt møder, hvor de overordnede linjer er blevet
lagt og opgaverne fordelt.

Opgaverne har bl.a. omfattet opdatering af Facebook (den
primære platform for vidensdeling undervejs i projektet),
opdatering af hjemmesiden nulskrald.dk, pressekontakt,
ugentlig kontakt med Nulskralderne via mails, løbende udsendelse af spørgeskema før, under og efter forsøget.
Rekruttering af deltagere
Det var vigtigt for forsøget, at deltagerne meldte sig frivilligt, da vi gerne ville have engagerede borgere på banen
og drage nytte af deres erfaringer. Det krævede en massiv
promovering af Nulskrald i medierne at hverve deltagere.
Via annoncer i lokalaviser, radiospots samt redaktionel
omtale i både lokale og regionale medier lykkedes det at få
godt 100 interesserede til at dukke op til Nulskrald-introduktionsmøde hos AVV den 2. februar.
Introduktionsmødet var en appetitvækker til forsøget,
hvor vi med fire boder satte fokus på Nulskralds hovedelementer: sortér, kompostér, køb rigtigt ind, tænk (over hvordan du kan undgå affald). De fremmødte gik rundt mellem
boderne og fik svar på spørgsmål, genbrugsbutikken holdt
ekstraordinært åbent, og der var tid til hygge over en kop
kaffe. Inden deltagerne gik hjem, blev de opfordret til at
melde sig som Nulskraldere, og langt de fleste tog imod
den opfordring. Dermed kom vi op på 70 deltagende husstande. De øvrige 35 blev rekrutteret ved efterfølgende
annoncering og aktivering af forskellige netværk.

TIDSlinje
januar 2013 ¬

2. februar 2013 ¬

16. marts 2013 ¬

18. marts - 21. april 2013 ¬

Invitation

Intromøde

Kick-off

Forsøgsperiode

13. juni 2013
genbrugsbal

Alle familier inviteres

Lørdag kl. 13-15 hos AVV

Startmøde Nulskraldfamilier

Familierne arbejder med Nulskrald

Afholdes hos AVV

Opstart
Hele udgangspunktet for Nulskrald var, at vi ønskede
et indblik i, hvordan borgerne sorterede affaldet derhjemme og i det hele taget så på affaldsbehandling.
De eneste ”hjælpemidler”, vi forsynede Nulskralderne med, var derfor en kompostbeholder, muligheden
for at dele viden og løsninger med hinanden (via
Facebook) samt inspiration til at komme i gang.
Inspirationen og vidensdelingen foregik til et kick
off-møde, der fandt sted i AVVs genbrugscenter
to dage før selve forsøget gik i gang i marts.
Til kick off-mødet den 16. marts holdt ildsjælen
Selina Juul – kvinden bag forbrugerbevægelsen
Stop Spild af Mad – oplæg om madspild. Hendes pep-talk inspirerede deltagerne til mere
bevidst forbrugeradfærd under overskriften
”køb kun det, du har brug for – og brug det,
du køber”.
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Kontakten med Nulskralderne undervejs
I løbet af de fem uger forsøget varede, var Nulskraldsekretariatet i direkte mailkontakt med de 105 familier
to gange om ugen. Hver mandag præmierede vi ”ugens
bedste FB-opdatering” med en bæredygtig præmie eller
oplevelsesgave – alt fra relevante, tankevækkende spørgsmål til kreative bidrag. Se de præmierede opdateringer og
præmierne her: www.nulskrald.dk/konkurrence

Udover de to ugentlige
fællesmails til alle Nulskraldere kommunikerede
vi enkeltvis med de Nulskraldere, som sendte os spørgsmål og kommentarer via mail eller slog indhold op på
Facebook. Det var højt prioriteret under Nulskrald at give
hurtig respons på Facebook – fire medarbejdere var derfor hele tiden online i forsøgsperioden. Læs mere under
”Kommunikation”.

Vi orienterede Nulskralderne om ugens FB-opdatering i mandagsmailen og formidlede andre aktuelle Nulskrald-informationer. Hver torsdag sendte vi en mail med link til et onlinespørgeskema, deltagerne skulle udfylde – se afsnittet om
spørgeskemaer under kapitlet ”Resultater” her i rapporten.

Hele Nulskrald-forløbet blev afsluttet med et Genbrugsbal,
hvor Nulskrald-familierne fik præsenteret resultaterne af
forsøget, fik serveret gourmetmad tilberedt af rester og
kunne se deres børn gå modeshow iført genbrugstøj.
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Den personlige kontakt med Nulskralderne var vigtig – også at familierne kunne sætte ansigt på dem,
der svarede på spørgsmål for enden af mailen/telefonen/Facebook undervejs i forsøget.
Møderne mellem mennesker har været vigtige i Nulskrald, der også kom til at handle om fællesskab. Her mødes vi til kick
off to dage før forsøgets start.
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105 Nulskrald-familier – sådan gjorde de
Sorteringsbeholdere
Til introduktionsmødet den 2. februar gav vi eksempler på,
hvordan sorteringen kunne indrettes i hjemmet. Det drejede sig både om færdigkøbte systemer og ”hjemmestrikkede” ordninger, og vi understregede, at det netop blot var
eksempler, og at borgerne gerne måtte have fokus på at
udvikle egne løsninger.
Borgernes idérigdom under forsøget var meget stor. Der er
udviklet et utal af sorterings-løsninger til affaldet hjemme
hos familierne – de kan ses her www.nulskrald.dk/brugernes-forslag
Et af forsøgets formål var at undersøge, hvordan sorteringen af affaldet foregår i hjemmene. Familierne skulle selv
tilrettelægge affaldssorteringen ved brug af egne beholdere og kasser og måtte gerne inspirere hinanden ved at
dele viden på Facebook. Der blev således ikke stillet beholdere til rådighed til familierne til diverse typer af affald.
Undtagelsen var de 10 familier på Vinkelvej i Brønderslev,
der fik stillet minicontainere til rådighed for vejen. Disse
containere kørte de selv på genbrugspladsen, hvor de afleverede det sorterede affald.

Sortering af affald
Op til forsøgets start udleverede vi en sorteringsvejledning
til, hvad der måtte hjemmekomposteres, komme i boblerne
og hvordan affaldssorteringen skulle foregå på genbrugspladserne. I forbindelse med forsøget blev der indført tre
nye sorteringer på genbrugspladserne: én container til kartoner (mælke- og juicekartoner), én til plastemballage (bakker fra fødevarer, plastfolie o.lign.) og én til andet genanvendeligt affald, der ikke umiddelbart kunne kategoriseres.

Familier, der ønskede det, fik dog udleveret en kompostbeholder inkl. køkkenspand og bioposer til hjemmekompostering af grønt køkkenaffald. Godt 80 familier fik udleveret
en kompostbeholder. De fleste af de øvrige familier havde i
forvejen en kompostbeholder.
Resten af det sorterede affald skulle borgerne selv bringe
til boblerne til aviser/papir og flasker/dåser og til genbrugspladserne. I de to kommuner findes ca. 450 sæt bobler (ca. et sæt pr. 100 husstande) og 18 genbrugspladser.
SIDE 8 • Nulskrald-familier
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Kommunikation
sang med tre piger, der har baggrund i Nordjysk Pigekor.
Et af formålene med Nulskrald har været at undersøge,
Sangen med pigerne tilbød vi at lave en video til, som blev
hvilken rolle kommunikation spiller for motivation af borvist 400 gange. Derudover video-bloggede en familie ungerne og påvirkning af adfærd. Fra starten besluttede vi,
dervejs om deres oplevelser med forsøget.
at Facebook skulle være en central platform for dialogen
med borgerne og samtidig være en måde at tiltrække opI alt slog brugerne selvstændige opdateringer op 159 ganmærksomhed udefra til projektet. Hjemmesiden for Nulge – dvs. at kommentarer til opslag ikke er inkluderet. Opskrald blev tiltænkt en mere statisk rolle – her samlede
slagene bar præg af, at det er sorteringen, der har været
vi fakta om forsøget, oversigt over sorteringsmuligheder,
i højsædet. Det var spørgsmål
brugernes forslag og overblik
ang. sorteringer og billeder af
over vejninger af skraldesækken
citat fra en familie:
deres løsninger, der fyldte mest.
undervejs.
Derudover var der en del kreative indslag, hvor folk legede med
Under hele forsøget holdt vi løog byggede ting af affald. Sidst
bende kontakt med de 105 Nulvar der en smule fokus på madskrald-familier via e-mail. Op til
spild.
forsøget havde familierne fået
information via denne kanal, og
Denne kommunikation krævede
i selve forsøgsperioden modtog
dog et stort engagement fra
de en mail to gange om ugen,
medarbejderne hos AVV. Fire var direkte involveret i at
dels med link til det ugentlige spørgeskema, dels med opsvare, mens resten af medarbejderne i AVVs administratisummering på ugens begivenheder og kåring af ugens bedon assisterede på anden vis. Der blev svaret på fridage, på
ste Facebook-indlæg. Derudover kunne Nulskralderne ringe
helligdage, om aftenen, om morgenen og oftest inden for
til AVVs medarbejdere (fem medarbejdere i AVVs afdeling
få timer. Det bidrog til den gode sociale stemning på siden,
for Innovation og Kommunikation har på skift udgjort en
hvilket brugerne selv nævnte ved flere lejligheder. Det fun”Nulskrald-hotline”) og møde op personligt på Mandøvej.
gerede også som kontrol i situationer, der kunne afspore
Langt de fleste henvendelser fra Nulskralderne foregik dog
projektet. To gange var der ved at sprede sig en stemning
via mail og Facebook.
omkring import af affald, der kunne overtage fokus, hvis
der ikke blev svaret ærligt og hurtigt. Selve kritikken i den
Facebook
forbindelse værdsatte vi, da brugernes undren er forståeKommunikationen på facebook.com/nulskrald bar præg af
lig og kan ses som et positivt indlæg i en større debat, men
stort engagement fra brugerne, som delte billeder af deres
den har krævet nøje overvågning for at undgå misforståsorteringer og spurgte nysgerrigt ind undervejs. Enkelte
elser. En næste fase af Nulskrald med flere brugere kunne
bidrog endda til projektet ved at tilbyde assistance – fx ved
godt have brug for en heltidsansat blot på Facebook-delen.
at lave tasker af chipsposer, grydelapper af klude og en

Den aktive Facebook-indsats medvirkede, at virksomheder
fik øje på projektet. Vi blev kontaktet af Arla, som var opmærksomme på problematikken omkring mælkekartoners
genanvendelighed. Det blev til et samarbejde, som startede med fælles deltagelse ved Folkemødet på Bornholm. Vi

blev også kontaktet af Aarhus Sustainability Network, en
stor frivillig gruppe, som har god erfaring med at aktivere
folk. Vi afholdt møde og erfaringsudvekslede med dem, og
der blev god grobund for et videre samarbejde. Læs mere i
kapitlet ”Perspektiver”.

Vi er blevet klogere på
skrald og mere bevidste
forbrugere....og rigere!
Vi bruger ikke så mange
penge som før.”
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Kommunikation
Budget
Det er svært at gange op til hele forsøgsperioden, men et
I alt brugte vi 18.000 kr. på Facebook-annoncering fordelt
godt eksempel er, at vi på den bedste uge under forsøgspå traditionel annoncering og boost af opslag. Dette beløb
perioden havde 600, der talte om siden til 9.000 af deres
var i høj grad med til at skaffe de knap 4.000 ”synes godt
venner. Det er tegn på et højt engagement.
om”, som siden opnåede ved forsøgets afslutning. Uden
annoncering havde vi måske kunnet runde 500 i løbet af
Hjemmeside
januar - april (erfaringen fra vores øvrige Facebook-sider).
Den 18. marts til den 21. april (forsøgsperioden) havde
Annonceringen hjalp også med at skaffe lokale ”synes
hjemmesiden www.nulskrald.dk 573 unikke besøgende.
godt om”, så vi i første omgang kunne få
Det er ikke et stort tal set i forhold
spredt rygtet om siden til potentielle deltil Facebook, som derfor var den pricitat fra en familie:
tagere i vores kommuner. Således kom
mære online platform. Op imod 250 af
sidens største gruppe af ”synes godt
disse besøgende kom endda fra Faceom” fra Hjørring, efterfulgt af Købenbook.
havn, Frederikshavn og Aalborg. Brønderslev kom på en syvende plads.
Disse tal understøtter hjemmesidens
funktion – nemlig at den først og fremRækkevidde og ”taler om dette”
mest var et tilbud til deltagerne, som
Rækkevidden er den samlede mængde
kunne se deres vejninger og få samlet
af unikke personer, der har set éns side
op på vigtige begivenheder via hjemeller en henvisning til éns side (nyhedsfeed, annoncer
mesiden, fx råd ang. sorteringer, brugerforslag, konkurrenosv.). Den bedste måned for Nulskralds Facebook-side var
cer og kontaktoplysninger. De mest viste sider var da også
170.000 visninger. Det inkluderer dog betalte visninger. På
følg-din-vægt (16,68 %), brugernes-forslag (10,67 %), sortre måneder havde siden løbende 1.500 – 3.000 visninger
tering (8,69 %) og konkurrence (8,18 %).
om ugen, når man ser bort fra betalte.
Hjemmesiden samlede derudover op på presseomtalen og
indeholdt information til pressekontakter.
Socialt set er rækkevidde ikke særlig interessant at kigge på,
eftersom den nærmere tegner sig for potentielle visninger
Af interessante iagttagelser er, at de otte mest brugte
end faktisk interaktion. Det er måske mere interessant at kigsøgeord alle var forskellige variationer af termen ”nulge på ”taler om dette”. Det er personer, som har delt, synes
skrald”. Siden fangede ikke mange, der havde søgt efter
godt om eller klikket på noget på siden. Under forsøgsperioandre ting, og fik faktisk få besøg via søgemaskiner i det
den lå dette tal på 400 – 600 unikke personer hver eneste
hele taget (10,2 %). Ville man i en fase 2 nå ud til lidt flere,
uge. Et flot tal når man tænker på antallet af sidens brugeder ikke har med selve forsøget at gøre, kunne søgemaskire. De 400 – 600, der ”talte om siden”, nåede ud til mellem
neoptimering og -annoncering være en god ide.
3.000 og 9.000 af deres venner i løbet af forsøgsperioden.

”Syntes egentligt
at vi sorterede
før, men har nu
kun 1/3 skrald
tilbage.”
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Hjemmesiden blev sat op af Tankegang
med forslag fra AVV og AAU. Under forsøget varetog AVV den daglige drift og
fulgte op på vejninger, sorteringer, brugerforslag og konkurrencer.

iser en

Pressedækning
Nulskrald havde god mediebevågenhed lige
fra start. Det var et højt prioriteret område
for Nulskrald-sekretariatet at holde og pleje
kontakten til pressen – både fordi forsøget
gerne skulle påvirke så mange borgere som
muligt (også dem, der ikke selv var Nulskraldere), og fordi formidlingen af forsøget via medierne kunne medvirke til at motivere deltagerne.
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Nordjyske dækkede Nulskrald meget grundigt under forsøget, både i den trykte avis og på tv-kanalen 24Nordjyske. Nordjyske gennemførte i foråret,
foranlediget af Nulskrald, temaet ”Skrot Skraldet”
med en omfattende artikelserie, der satte forskellige vinkler på genbrug, forbrug og miljø. Samarbejdet med Nordjyske blev etableret ved, at AVV tog direkte kontakt til en journalist og efterfølgende holdt
møde med avisen.
Nulskrald blev også dækket i TV2 Nord, DR P1 og P4,
Skaga FM, diverse lokalaviser og i bladet Teknik og
Miljø. En yndet vinkel på Nulskrald var de medvirkende
familiers motivation for at deltage i forsøget og deres
erfaringer undervejs.
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Se listen over pressedækning af forsøget på
www.nulskrald.dk/medieomtale-og-pressekontakt
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Resultater
Vejning af skraldesækken
Under forsøget blev mængden af restaffald i skraldesækken vejet. Ligeledes blev containerne med de nye affaldstyper på genbrugspladserne vejet. Se også afsnittet ”Sortering af affaldet” her i rapporten. Det grønne affald til
hjemmekompostering samt det affald, der blev afleveret
i bobler og i de øvrige containere på genbrugspladserne,
blev derimod ikke vejet.
Nedenfor ses den gennemsnitlige vægt af restaffald i
skraldesækken i ugerne 10-16 (vær opmærksom på, at de
to første søjler er vægten, før forsøget gik i gang i uge 12).
Vægten er gjort op i kilogram og er beregnet på en genkg/indbyggere

4,0

nemsnitlig indbygger i forsøget. I alt var 105 husstande og
282 indbyggere tilmeldt, men der mangler enkelte vejninger. Der er taget højde for dette i udregningen af gennemsnittet.
Figuren viser, at affaldet per indbygger fordelte sig således:
Uge 10 3,94 kg.
Uge 11 3,29 kg.
Uge 12 2,46 kg.

Uge 13 2,23 kg.
Uge 14 2,13 kg.
Uge 15 1,90 kg.

Uge 16 1,92 kg.

I alt faldt mængden af affald til brændbart med 51 %. Tager vi igen højde for de manglende vejninger (antallet af
vejninger varierer fra uge til uge), svarer det til et fald fra
1111 kg. restaffald i uge 10 til 541 kg. i uge 16. Over de 5
ugers forsøgsperiode var det samlede fald for alle familier
ca. 2.550 kg.
Mængden af restaffald svingede meget fra familie til familie. Ca. 40 kg. i en enkelt skraldesæk til 0 kg. En familie
oplevede i en måned kun at aflevere 180 gram restaffald.
Læs mere om vejninger af restaffaldet på
www.nulskrald.dk/følg-din-vægt

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Uge 10

Uge 11

Uge 12

Uge 13 Uge 14

Uge 15

Uge 16

Samarbejde med renovatørerne
Det er værd at notere til en anden gang, at samarbejdet
med skraldemændene bør undersøges mere grundigt på
forhånd. Samarbejdet med renovatørerne i Brønderslev
Kommune kørte eksemplarisk, hvor vi hver uge fik tilsendt
vejninger sat op i et regneark. Renovatørerne lavede endda
kontrolvejninger af husstande, der ikke var med i forsøget.
Vejning af skraldesækken i Hjørring Kommune gav visse
udfordringer. Der var en del familier, der enten ikke fik vejet deres restaffald, eller hvor vejningerne blev skønnet
uden brug af vægt. En del af årsagen til de manglende vej-
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ninger kunne være, at der kom ny renovatør midt i forsøgsperioden, dog fortsatte de samme skraldemænd. I et andet
forsøg vil det dog være en klar fordel at inddrage renovatørerne og definere forventningerne så hurtigt som muligt.
Vi manglede vejninger for 61 personer i starten af forsøget. I den sidste uge var det næsten fordoblet til 118. Oprindeligt ville vi også inddrage vejninger for uge 17, men
her manglede vejninger for 186 personer, hvilket ikke er et
brugbart resultat.
Sortering af affaldet
Når familierne havde sorteret deres affald, skulle de aflevere materialerne via de allerede eksisterende ordninger:
• Bobler til aviser/papir og glas/flasker/dåser
• Genbrugspladser
• Hjemmekompostering
• Restaffald (skraldesæk)
Det var ikke muligt at veje, hvor meget familierne afleverede af materialer i boblerne og i de eksisterende containere
på genbrugspladserne, da disse ordninger også benyttes
af andre borgere, der ikke var med i forsøget.
I forbindelse med Nulskraldsprojektet oprettede vi tre nye
sorteringer på genbrugspladserne:
• Plastemballage (plastbakker, plastposer, bøtter/bægere)
• Kartoner (Juice-, mælke- og yoghurtkartoner)
• Andre materialer (”Nulskrald”)
Sorteringerne plastemballage og kartoner blev udvalgt,
idet det var vores forventninger, at disse fraktioner udgjorde en stor del af dagrenovationen. Nulskraldscontaineren
var til at imødekomme de gode idéer til genanvendelse,
som familierne fik i løbet af forsøgsperioden – affaldsfraktioner som ikke rigtigt passede ind i AVVs eksisterende systemer, men som burde kunne genanvendes.

Genanvendelse af materialerne
Kartoner og plastemballage er ikke tidligere blevet frasorteret, men er havnet i borgernes skraldesæk. Affaldet er
her endt i AVVs forbrændingsanlæg, hvor energien i affaldet er blevet omdannet til el og varme.
Under forsøget kunne Nulskraldfamilierne aflevere deres
sorterede materialer på genbrugspladserne, hvor vi havde
opstillet 800 l. minicontainere til hver af de tre affaldstyper. Sorteringerne blev oprettet på alle 18 genbrugspladser, og containerne blev tømt løbende under forsøget.
Da forsøgsperioden sluttede, lod vi containerne stå en uge
længere på pladserne, så Nulskralderne havde mulighed for
at få det sidste affald med fra forsøgsperioden. Containerne blev transporteret til AVVs genbrugscenter i Hjørring,
hvor vi lavede en manuel sortering af de tre affaldstyper.
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resultat
Plastemballage

Indsamlet mængde:

AVV har indgået aftale med en aftager om genanvendelse
af anden plastemballage og kartoner. Begge typer affald
skal således transporteres til et sorteringsanlæg i Rostock
i Tyskland. Aftageren har overfor AVV oplyst, at genanvendelsesprocenten på det affald, de sorterer, ligger på 60 %,
og at der sorteres i 7-8 forskellige typer af plast og kartoner. De resterende 40 % anvendes til energiproduktion.

Pr. husstand i forsøgsperioden AVVs område/år (potentiale)

PET flasker
Dunke
Folie
Andet plastemballage

23 kg		
38 kg		
76 kg		
163 kg		

0,22 kg
0,36 kg
0,72 kg
1,55 kg

105 ton
175 ton
350 ton
750 ton

I alt

300 kg		

2,85 kg

1.380 ton

Hård plast
Brændbart (fejlsort.)

62 kg		
27 kg		

0,59 kg
0,29 kg

Til ovenstående beregninger skal lægges plastflasker og –dunke, der kommes i boblerne og plastfolie, der afleveres i en anden
container på genbrugspladserne. Det udregnede potentiale på 1.380 ton i hele AVVs område svarer meget godt til tal fra COWI,
som bygger på landstal fra Miljøstyrelsen. De opererer med en samlet mængde plastaffald på 1.730 ton (incl. hård plast).

resultat
kartoner

Indsamlet mængde:

De indsamlede mængder plastemballage og kartoner
blev håndsorteret af medarbejdere hos AVV for at sikre,
at kvaliteten af de første læs var egnet til genanvendelse.
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%

Kartoner
Fejlsortering

85 kg
11,5 kg

0,88
0,12

I alt

96,5 kg

100 %

Pr. husstand i forsøgsperioden AVVs område/år (potentiale)
0,8 kg
0,1 kg

390 ton
390 ton

Potentialet i AVVs område på 390 ton kartoner pr. år skal betragtes som et maksimum, da det ikke er forventeligt, at alle husstande er lige så entusiastiske som vores Nulskrald-familier. Mængderne er et udtryk for, at der er store potentialer i at udsortere plastemballage og kartoner fra dagrenovationen. Umiddelbart kan de indsamlede mængder virke små, men når man f.eks.
tænker på, at én mælkekarton vejer 30 g svarer det indsamlede til, at hver husstand har frasorteret 27 kartoner i de 5 uger forsøget har løbet. Hvis man igen overfører det til hele AVVs område, svarer det til et potentiale på 13.000.000 kartoner om året.
SIDE 17 • Resultater

Forudsætninger for udregningerne er følgende: 105 nulskraldsfamilier, 46.500 husstande i AVVs område.

Plasttyper fra containeren med plastemballage (folie, PETflasker og dunke) blev frasorteret, da vi allerede i dag har
afsætningskanaler til disse typer. Det resterende plast, der
kan karakteriseres som ”anden plastemballage”, blev efterfølgende presset i baller. Kartoner blev frasorteret en
lille smule affald, typisk pap, inden de også blev presset i
baller.

Nulskrald-affald
Nulskraldscontainerne, hvor familierne kunne smide affald,
som de syntes burde genanvendes, men som ikke passede
ind i nogen af de andre sorteringer på genbrugspladserne,
er også gennemgået.

kvaliteter, som er egnet til at fremstille granulat, der bliver
solgt til produktionsvirksomheder i plastindustrien. Keramik og porcelæn mellemlagres på AVVs Miljøanlæg og afsættes løbende til oparbejdningsvirksomheder i Danmark.
Materialet knuses og anvendes til produktion af mineraluld.
Når vi har fået etableret og evalueret de to nye sorteringer,
vil vi begynde at undersøge mulighederne for at indsamle
og genanvende de resterende relevante affaldstyper fra
Nulskrald-containeren (emballageposer, pap med aluminium samt flamingo). Vores håb er, at de nye sorteringer på
genbrugspladserne kan være med til at øge genanvendelse
af affald ved at omdanne det til nye ressourcer.

Vi har bl.a. fundet følgende affaldstyper:
• Hård plast (Tupperware, spande, legetøj mm.)
• Emballageposer foret med aluminium (f.eks. kaffeposer)
• Pap med aluminium (f.eks. chipsrør)
• Flamingo
• Porcelæn (tallerkner og kopper)
På baggrund af indholdet i containeren har vi forsøgsvis
besluttet at oprette sorteringerne ”hård plast” samt ”keramik og porcelæn” på genbrugspladserne. Hård plast vil vi
som forsøg selv presse i baller i Hjørring, hvorefter det afsættes til oparbejdning i Europa. Aftagerne kan maskinelt
udsortere de enkelte plasttyper for sig. Derved får vi nogle

Restaffaldet der forsvandt
Familierne snød skraldespanden under køkkenvasken for
ca. 2.550 kg. restaffald under forsøgsperioden. Men hvad
skete der så med det? Selv om der kun skete vejninger
af restaffaldet og de nye affaldssorteringer på genbrugspladserne, vil vi give et bud på, hvad der skete med de ca.
2.550 kg restaffald, der ”forsvandt”. Dette sker ud fra en
række skøn og tidligere analyser af, hvilke typer af affald
der er i restaffaldet. Det har ikke været muligt at give et
bud på, om familiernes ændrede forbrugs- og indkøbsmønster har givet mindre affald. Dette kunne et nyt forsøg sikkert være med til at klarlægge.

AVV vil følge det indsamlede affald og besøge anlægget
i Tyskland for at konstatere om behandlingen lever op til
vores krav og forventninger.
På baggrund af ønsker fra Nulskralderne besluttede vi at
beholde sorteringerne plastemballage samt kartoner på
alle AVVs genbrugspladser efter forsøgets afslutning.

Plastemballagen på billedet (570 g) svarer til
den mængde, hver husstand har frasorteret
om ugen i forsøgsperioden.

Kartonerne på billedet (800 g) svarer til
den mængde, en husstand har sorteret fra
over hele forsøgsperioden, dvs. fem uger.

Til nye ressourcer		Samlet kg i forsøgsperioden	Kilde
Plastemballage, kartoner mm. på genbrugspladserne
Andre genanvendelige materialer på genbrugspladser (metal, glas, pap mm.)
Aviser/papir og flasker/glas/dåser i boblerne
Hjemmekompostering og mindre madspild
Ændret forbrugs- og indkøbsmønster		
IALT - Restaffald til nye ressourcer		
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600 kg	Vejet
2-300 kg	Skøn
3-400 kg	Skøn
1.300-1.400 kg	Skøn *
???
2.550 kg

*Skøn ud fra, at ca. 25 % af dagrenovationen er organisk affald til kompostering

Resultater

Spørgeskemaer før og efter forsøget
Før og efter Nulskrald bad vi deltagerne om at besvare to
spørgeskemaer omkring både deres affaldsvaner og deres
holdninger til affald, genbrug og forbrænding. Spørgeskemaerne var meget ens for at gøre det muligt at sammenligne resultaterne og finde ud af, hvordan Nulskrald påvirkede deltagernes vaner og holdninger. Det var også vigtigt
at finde ud af, hvem deltagerne i forsøget egentlig var.
Havde vi flest børnefamilier eller singler? Var deltagerne
mest dem, som i forvejen gør en indsats for at reducere
deres affald? Denne information har betydning for fortolkning af resultaterne.
Svarprocent
Spørgeskemaerne blev første gang udsendt i ugen inden
forsøgsstart. Vi havde brug for en basisviden om, hvordan
vores deltagere plejer at håndtere deres affald, og hvilke
holdninger de på forhånd havde til affald og miljø. Det
andet spørgeskema blev deltagerne bedt om at udfylde i
ugen efter forsøgsperioden. I den første spørgerunde var
der besvarelser fra 103 ud af 105 familier, mens der i den
anden spørgerunde kun var 68 ud af 105, der svarede. Det
er almindeligt i en længere forsøgsperiode, at nogle deltagere falder fra, men den manglende svar-andel i anden
spørgerunde har en betydning for resultaternes validitet.
Der var dog en meget høj svarprocent i første spørgerunde, hvilket viser et stort engagement ved projektstart.
Spørgeskemaet blev distribueret som et online-skema,
hvor vi inviterede deltagerne til at svare pr. e-mail. Da en
stor del af projektet skulle køre online via hjemmesiden
og Facebook-gruppen var det naturligt, at spørgeskemaet
også skulle være online. Brugen af et online interface har
været en succes, da kun fire deltagere bad om lov til at
besvare en papir-version.

Profil af Nulskralderne
80 % af Nulskrald-familierne bor i parcelhus eller rækkehus. 10 % bor i lejlighed, og de resterende 10 % i enten
sommerhus eller anden bolig. Den familiemæssige situation ser sådan ud: 51 % er familier med børn, 32 % er par
og 19 % singler.

Spørgsmål ”Hvorfor valgte I at deltage i Nulskrald?”

Vaner og adfærd
Spørgsmål
”Hvordan blev I opmærksom på projektet Nulskrald?”
36 % fik kendskab til Nulskrald gennem omtale og annoncer i aviser; 22 % gennem venner og bekendte, 12 % via
internettet, 5 % via radio og TV og 25 % gennem ”andet”,
som kunne være arbejde, genbrugspladser, plakater mm.

Vi gør det, fordi vi synes, at det bliver sjovt
at deltage. Normalt går vi ikke så meget op i vores affald

Holdninger
Spørgsmål
”Hvad er jeres holdning til forbrænding af affald?”
75 % af nulskralderne svarer, at det er en god eller nødvendig måde at brænde affaldet, når man først har sørget
for at det genanvendelige affald er frasorteret.
20 % mener at forbrænding ikke burde være nødvendigt,
hvis virksomhederne sørgede for, at alt affald kunne genanvendes. 5 % svarer Ved ikke.
Svarfordelingen er stort set uændret før og efter forsøgsperioden.
Spørgsmål
”Genbruger I som Nulskrald-familie mere end den gennemsnitlige husstand?”
Inden Nulskrald-forsøget svarer 63 % af familierne, at de
genbruger mere end en gennemsnitlig husstand. Efter forsøget er dette steget til 83 % af familierne.

SIDE 20 • Spørgeskemaer før og efter forsøget

Vi gør det for at spare penge.
Vi regner med, at en mindre affaldsproduktion er lig med et mindre pengeforbrug

2%

13%
35%
5%
36%

Vi gør det for miljøets skyld. Selvom det skulle koste os
mere tid og flere penge, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til miljøet

Vi gør det, fordi vi regner med at spare tid på vores affaldsproduktion,
fx ved at tage sjældnere i supermarkedet, planlægge vores forbrug, færre
ture ud med skraldespanden og mere koordinerede ture til genbrugspladsen
Vi gør det, fordi vi havde lyst til at blive
klogere på affaldsområdet og vores egne vaner

Andet

9%

Kommentarer fra familierne:
• Det er dels for at blive klogere på vores affaldsvaner, men meget for at lære børnene at mange ting
kan genbruges og det er godt for vores miljø. Så tænker jeg det som familieprojekt :-)
• Hele vores vej gør det, så ville vi da også være med.
• Havde problem med at have skraldet i posen.
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Spørgeskemaer før og efter forsøget

Affaldstypen, de fleste gerne vil kunne aflevere ved deres egen husstand, er emballage, efterfulgt af hhv. papir/
aviser, dåser/metal og glas/flasker. Det tyder på, at der er
et ønske om at kunne aflevere et større antal affaldstyper
ved sin husstand. For i fremtiden at kunne gøre det let og
dermed invitere til en mere bæredygtig affaldshåndtering i
hjemmet, skal muligheden for at aflevere disse typer være
til stede. Det kan også have en positiv effekt på motivationen til at gå i gang med at blive Nulskralder af sig selv.

Det andet spørgsmål vedrørende motivation til arbejdet med Nulskrald i ugens løb var ligeledes meget tilfredsstillende. Her var gennemsnittene for hver uge på
hhv. 4,19, 3,81, 3,68, 3,74 og 3,87 og giver et samlet
snit på 3,85. Som tallene viser, var motivationen svagt
faldende for at falde til ro på cirka 3,7. Første gennemsnit på over 4 var forventeligt, da projektet og
deltagelsen heri var ny og spændende. Som arbejdet
i projektet blev mere integreret i hverdagen, og man
langsomt begyndte at vænne sig til tanken om at være
nulskralder, var det kun naturligt, at motivationen faldt
lidt. En betydende faktor for den store motivation har

Sortering
Det område, respondenterne har haft mest fokus i ugen,
var generelt en øget sortering og derefter at kompostere
mere, undgå madspild og til sidst at genbruge mere. Sidstnævnte dækker over at finde nye anvendelsesmuligheder
til noget, der ellers ville være endt som affald. Meget mere
interessant bliver disse svar ved at sammenholde dem med
næste spørgsmål, om deltagerne hellere ville have haft flere containere ved husstanden frem for at anvende bobler
eller genbrugsplads. Gennemsnitsligt for de fem uger svarer 65 % ”Ja”, og af det kan udledes, at det skal være let at
komme af med sit affald, hvis man vil forsøge at nedbringe
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Hvilke affaldstyper ville du gerne kunne
aflevere ved din husstand?
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10

0
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Farligt affald 9%

30

Grønt køkkenaffald 11%

40

Læs mere om de ugentlige spørgeskemaer på www.nulskrald.dk

50

Glas og flasker 28%

Ugentlige spørgeskemaer
I løbet af Nulskrald besvarede deltagerne hver uge
et spørgeskema omkring tidsforbrug, sortering med
mere. Spørgsmålene var de samme hver uge, så vi kunne måle udviklingen i svarene. Svarprocenterne af de
ugentlige spørgeskemaer var meget tilfredsstillende.
Som tidligere nævnt var der 105 tilmeldte Nulskrald-

Tidsforbrug og motivation
Til spørgsmålet om, hvor meget tid man havde brugt
på Nulskrald i den forgangne uge, skulle det angives på
en skala fra 1-5, hvor 1 var ”meget lidt tid” og 5 var
”meget tid”. Gennemsnitsværdierne for alle fem uger
var på hhv. 2,38, 2,27, 2,17, 2,15 og 2,27, hvilket giver
et samlet gennemsnit på 2,24. På den baggrund indikeres det tydeligt, at respondenterne og dermed i en
vis udstrækning alle Nulskraldere kun brugte ”lidt tid”
på deltagelse i projektet. En sådan indikation er meget
interessant set i forhold til reduktionen af affald, fordi
projektet dermed viser, at en øget kildesortering, et
smartere indkøb og mindre madspild ikke fylder uoverkommeligt meget i en families hverdag.

Kommunikation
Hvad angår tredje spørgsmål om antallet af personer, respondenterne har fortalt om projektet til, ses også et fald
fra første til femte uge: 5,2, 4,34, 3,46, 3,23 og 3,06. Et
sådant fald var forventeligt, idet hver deltagende familie
eller enkeltperson formodentlig kun har fortalt om projektet én gang til hver person i omgangskredsen. Det samlede
gennemsnit på lige under 4 vidner om, at budskabet om
projekt Nulskrald er nået ud til rigtig mange mennesker
og derfor kommunikationsmæssigt har været en succes.
Nulskralds Facebook-side har også været en aktiv kommunikationsplatform under forsøget. 72 % fortæller, at de i
højere eller mindre grad har fulgt med på siden i løbet af de
fem uger. Omkring 1/3 tilkendegiver, at de har været aktive
på Facebook-siden. Begrebet ”aktiv” var ikke nærmere defineret i spørgsmålet, men dækker formodentlig over selv
at slå spørgsmål eller kommentarer op på siden.

Dåser og metalemballage 30%

Da vi bad om uddybende kommentarer, var der mange
familier der følte, at de faktisk havde fået meget mere
ud af det, end de forventede. Der var også flere, der
fortalte, at det har givet glæde til familien og børnene
at være med i forsøget. Mange har også svaret, at de
sparer penge, både på at affaldet kun bliver hentet hver
14. dag i stedet for hver uge, og ved smartere indkøb.
Der var også en del af deltagere, som gerne ville have
forsikring om, at deres indsats faktisk gør en forskel for
miljøet. Bliver det, der er sorteret fra, nu også virkelig
genbrugt?

mængden af affald til skraldespanden. Ofte er boblerne til
sortering placeret et stykke væk fra husstanden, og turen
til genbrugspladsen er endnu længere.

Papir og aviser 39%

Spørgsmål
”Har I fået det ud af Nulskrald-forsøget, som I håbede
på, da I tilmeldte jer?”
Her har 99 % svaret ”ja”, mens kun en enkelt husstand
svarede ”nej”. Det var dog 100 %, der synes, at det var
en god oplevelse at være med.

bestemt været, at Nulskrald-familierne kan karakteriseres
som ildsjæle, selvom de løbende konkurrencer sikkert også
har haft en indvirkning.

familier, og i de to første uger var svarprocenten på hhv.
72 og 73 %. Tredje uge havde den højeste svarprocent
på knap 82 %, for i den fjerde og femte uge at falde til
74 og cirka 62 %. Det gav en gennemsnitlig svarprocent i løbet af de fem uger på næsten 73 %, og indikerer et godt engagement fra de tilmeldte.

Emballageaffald 49%

Holdninger....fortsat
Spørgsmål
”Synes I at borgerne selv skal sortere affaldet eller at
dette skal klares på et centralt sorteringsanlæg?”
Før forsøget svarede 78 % af familierne, at borgerne
selv burde stå for sortering af affaldet. Dette tal er steget til 85 % efter forsøget.

Borgerinddragelse

citat fra en familie:

”Vi synes det har
været sjovt hyggeligt og
spændende at være med.”

Inddragelse af borgerne har fra starten af Nulskrald været en præmis for projektet, der netop gerne ville bringe
borgernes løsninger og holdninger frem i lyset. Tit ser
man i affaldsbranchen – og måske i det offentliges interaktion med borgerne generelt – at det offentlige på basis
af beregninger og fremskrivninger af mængder lancerer
systemer, som borgerne skal indordne sig under. Nulskrald
gik den modsatte vej og spurgte borgerne: ”hvordan gør I
derhjemme?” og ”hvad tænker I om affald og genbrug?”
Det har givet os en meget værdifuld indsigt i borgernes
holdninger til affald. Borgerne nævnte da også selv til studerende, der skrev projekt om Nulskrald (se afsnit om Solution Hub), at de følte taget sig hånd om og ønskede, at vi
fortsatte den ”grønne opdragelse”, da affald er et kompliceret felt, som det kan være svært selv at søge viden om.
Læs mere om holdninger i afsnittet om spørgeskemaer.
Forpligtende fællesskaber
Først og fremmest har det imponeret os at se, hvor engagerede de 105 familier har været i hele processen omkring
Nulskrald. Vi har fornemmet engagementet i den livlige
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deltagelse på Facebook, hvor deltagerne ikke blot stillede
spørgsmål til Nulskrald-sekretariatet, men også kommenterede på hinandens idéer og input.
Fællesskabet på Vinkelvej er et andet eksempel på borgernes engagement. Her gik Nulskralderen Birgitte, som
havde meldt sin egen familie til Nulskrald, rundt og stemte
dørklokker og fik på den måde samtlige 10 husstande på
sin vej med i forsøget. I forlængelse af Nulskrald stiftede
vejens beboere en grundejerforening med afsæt i, at forsøget havde bragt beboerne tættere sammen. Se også afsnittet om Vinkelvej.
Borgernes store engagement har bekræftet os i, at det er
i et samarbejde mellem det offentlige/udbyder og borger/
kunde, at fremtidens løsninger på affaldsområdet skal findes. Borgerne har et væld af gode idéer og en stor vilje til
at tage ansvar for egen adfærd, når de blot bliver spurgt.
Det handler om forpligtende fællesskaber, der lader til at
være en meget motiverende faktor i forhold til at engagere
borgerne.
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Solution Hub

To grupper valgte at deltage i Solution Hub og
skrive om projekt Nulskrald. Solution Hub er et tilbud fra Aalborg Universitet og University College
Nordjylland til studerende inden for alle faggrupper.
Det giver de studerende en mulighed for at arbejde
sammen med en virksomhed om en konkret problemstilling.
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Den ene gruppe var internationale studerende på
8. semester fra Innovation- og Iværksætterlinjen,
MIKE. De valgte at undersøge, hvordan AVVs forretningsmodel ser ud og kom med forslag til, hvordan
ledelsen kunne skabe nye innovative tilgange, bl.a.
ved at øge samarbejdet med eksterne virksomheder omkring værdiskabelse af grønne produkter.
Den anden gruppe var studerende på 6. semester
på Sociologi, som ville undersøge, hvad folks motivation var for at sortere, hvordan deres oplevelse
var med projektet, og hvordan bevægelsen kunne
føres videre. Nogle af de vigtige pointer gik på, at
folk generelt har svært ved at ophobe viden omkring den komplicerede affaldsverden, og at projektet gav dem en mulighed for ”grøn opdragelse”.
Et forslag gik på at fortsætte denne opdragelse og
blive ved med at fortælle om ændringer og muligheder. Da det er et felt i konstant udvikling bliver
denne opgave blot endnu vigtigere.
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Perspektiver

citat fra en familie:

“Vi er blevet bedre og
klogere til at sortere.
Og så er vi blevet mere
bevidste omkring madspild
og vores indkøbsvaner.”

Udviklende netværk og samarbejder
Et udbytte af Nulskrald, som vi ikke havde forudset eller kalkuleret med, er de netværk, som projektet har sat
os i forbindelse med. Nulskralds aktive tilstedeværelse
på Facebook har ført til, at to så forskellige parter som
mejerigiganten Arla og græsrodsbevægelsen Aarhus Sustainability Network kontaktede os, og vi har indledt et
samarbejde med dem begge. Forud for Nulskrald havde vi
desuden en relation til ildsjælen Selina Juul, som står bag
forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad. Selina fulgte fra
starten Nulskrald på Facebook og kommenterede jævnligt
forsøgets opdateringer, og hun har givetvis ført nogle interesserede brugere med sig over på Nulskralds side.

Samarbejde med faglige netværk
Vi kontaktede også de faglige affaldsnetværk for at udbrede kendskabet til Nulskrald-projektet. Projektet har været
forelagt og drøftet i Dakofas bestyrelse, og Dansk Affaldsforening er orienteret om projektet.
I efteråret 2013 planlægger vi at afholde en konference
med temaet Nulskrald, hvor projektets resultater og perspektiver fremlægges og drøftes. Konferencen afholdes
enten som et særskilt arrangement et sted i Nordjylland
eller som en del af de faglige netværks konferencer.

Vi ser kontakterne til Arla og Aarhus Sustainability Network som udtryk for, at projekter som Nulskrald, der er
søgende og åbne i deres tilgang, nærmest af sig selv
åbner dørene for nye muligheder og samarbejder. Arla
arbejder med affaldsreduktion og ønsker en dialog med
Nulskrald for at udvikle sig på området. Mejeriselskabet
inviterede Nulskrald til at deltage i deres stand på Folkemødet på Bornholm i juni 2013. Aarhus Sustainability Network iværksætter forskellige events og samarbejder for
at perspektivere begrebet ”bæredygtighed” og ønsker at
bringe idéerne fra Nulskrald til Aarhus Kommune.

Vinkelvej fase 2
Vinkelvej er flere gange blevet nævnt her i rapporten. Vinkelvej er historien om en villavej med 10 husstande, hvor en
beboer motiverede sine naboer til at medvirke i Nulskrald.
Skralde-fællesskabet førte til, at naboerne besluttede at
oprette en grundejerforening, hvor man kunne samles
om andre aktiviteter. I det hele taget skabte samarbejdet
omkring Nulskrald en mulighed for nye møder mellem vejens beboere, og en udenlandsk familie blev inkluderet i
fællesskabet og fik bl.a. hjælp af naboerne til at besvare
Nulskralds spørgeskemaer, da familien ikke havde adgang
til e-mail. Kort sagt en historie om sammenhold og integration, udsprunget af et fællesskab omkring affaldssortering.

Vi ved endnu ikke, hvor disse kontakter kan føre Nulskrald
hen, men vi er åbne over for den udvikling som de nye
netværk helt sikkert vil bringe med sig.

Vinkelvej fik en særordning med Nulskrald, fordi en hel
samling husstande deltog sammen. Nulskrald opstillede en
række fælles containere til det genanvendelige affald, og
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Vinkelvejs beboere kørte selv løbende på genbrugspladsen
og afleverede affaldet i løbet af de fem uger. Efter forsøgets afslutning i april måned tog Nulskrald-sekretariatet
kontakt til Vinkelvej med tilbud om at fortsætte forsøget.
Nulskrald blev inviteret til at deltage i grundejerforeningens stiftende generalforsamling og aftalte med Vinkelvejs
beboere, at de fortsætter sortering ved husstanden resten
af 2013, men at AVV løbende tømmer de fælles containere
til genanvendeligt affald. Nulskrald vil bruge forsøget til at
måle beboernes adfærd over et længere tidsspænd – f.eks.
vil det være interessant at undersøge, om beboerne bliver
ved med at sortere samme mængde genanvendeligt affald
fra, og der vil være mulighed for at eksperimentere med
sortering af nye affaldstyper eller gennemførelse af små
undersøgelser og samtaler.
Fremtiden
Vi har et håb om at kunne videreføre Nulskrald i form af
en række nye projekter, hvor vi bl.a. søger midler til at
støtte og udbrede Nulskrald-tankegangen. Til en start søges midler til igangsætning af to projekter. Ét projekt om
udarbejdelsen af et Nulskrald-kit i form af en kommunikations- og idépakke til kommuner, affaldsselskaber, boligforeninger og virksomheder, som vil arbejde med Nulskraldprojekter. Et andet projekt drejer sig om etableringen af
en Nulskrald-landsby, hvor hele lokalsamfundet inddrages.
Projektet udvides til at omfatte bæredygtighed i form af
ændret forbrug, affaldssortering, ressourceoptimering og
lokale ildsjæle og netværk.
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Økonomi

Konklusion

Umiddelbart efter idéen til Nulskrald-forsøget blev skabt i
foråret 2012 holdt vi et møde med Miljøstyrelsen, bl.a. med
henblik på opnåelse af støtte til projektet. Trods positive
tilkendegivelser, var det ikke muligt at opnå økonomisk tilskud til projektet, hvilket ellers kunne have været en stor
hjælp i den indledende fase, hvor vi søgte deltagere.
De fem involverede parter besluttede herefter selv at stå
for finansieringen. Det blev aftalt, at alle bidrog med egne

timer, og at AVV afholdt eksterne udgifter til forsøget. Det
drejer sig bl.a. om annoncer, trykning, afholdelse af møder
med familierne, indsamlingsudstyr mm.
Det vurderes, at de fem involverede parter har haft lønudgifter svarende til et beløb på 800-900.000 kr. Heraf udgør AVVs andel ca. 2/3. Herudover har AVV haft eksterne
udgifter på i alt 300.000 kr.

citat fra en familie:

”Givet rigtig meget at
tænke over. Troede ikke
vi kunne sortere SÅ
meget affald fra til
genanvendelse og
kompostering.”

Overordnet må man sige, at projekt Nulskrald viser, at en
spørgende og inddragende tilgang til ressourcestrategier
er en god ide. Det gælder for det første, når det kommer
til selve projektledelsen, hvor flere parter blev inddraget
og udviklede ideer sammen. Det skabte uvurderlig energi
i projektet, at både AVV, Tankegang, AAU og begge kommuner var med og forstod præmissen: At det var et projekt
i konstant udvikling frem for en forhåndsbestemt affaldsordning.
Der, hvor den spørgende og inddragende tilgang blev helt
afgørende, var i forhold til borgerne. Det viste sig, at der
som udgangspunkt ikke skal ”meget til” for at reducere
mængden af restaffald. Det handler ikke så meget om størrelsen af containere, men mere om at have en åben holdning. Hvis borgerne føler, at de har tæt kontakt til deres
affaldsselskab og ved, at de kan stille alverdens spørgsmål, giver det dem nok tryghed til selv at udarbejde deres egen ordning inden for de givne rammer. Som de selv
nævnte, var de begejstrede for den ”grønne opdragelse”
og ønskede mere af den. De sociologistuderendes endelige
ord ved præsentationen af deres projekt var da også ”I må
ikke give op!” De hentydede til, at et område som affald og
miljø, der er i rivende udvikling, kræver, at man knytter sig
tæt til borgerne, hvis de skal kunne følge med. Viljen til at
gøre tingene rigtigt er stor hos de fleste.

i tekniske løsninger og symptombehandling, men også i
selve den kultur, der omkredser selskabet. Det er i høj grad
en kultur, som udfordrer logik og praktik, og som inddrager
meget mere end containere, aftagere og transport. Det er
en kultur, som sætter spørgsmålstegn helt fra de første
råmaterialer graves op af jorden, til de slutter deres vej
eller genanvendes. Som affaldsselskab skal man være villig til at tage det hele med og være åben omkring det. Man
skal kunne samarbejde med virksomheder og institutioner
uden for branchen, og man skal udfordre sin egen tilgang.
Det kræver en omstilling til ”bevægelse” i ordets bredeste
forstand. En accept af, at affaldsområdet udvikler sig hastigt og en lyst til at skabe en folkelig bevægelse omkring
den kendsgerning. Derfor er projekt Nulskrald måske i virkeligheden ikke et ”projekt”, men et mål, vi konstant må
arbejde imod. Nulskrald betyder ikke, at der ikke må være
affald, men at råvarer, forbrug og afsætning kan indgå i en
endnu bedre symbiose. Af samme grund slutter Nulskrald
ikke her. Vi er kun lige startet.

På den måde kan godt sige, at der skal ”meget til”, for
viljen til dialog med borgerne kræver et højt serviceniveau
og en åbenhed – også omkring de områder, som kan virke
obskure.
Der skal ligge en villighed fra affaldsselskabets side til at
se borgerne i øjnene og tro på, at fremtiden ikke kun ligger
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Følg Nulskrald på Facebook/Twitter eller på www.nulskrald.dk.
Her kan du få og dele gode idéer.

