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HOVEDKONKLUSIONER 

 
 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på 

spørgsmålene 
 98 % mener, at henkastet affald er et meget stort problem 
 93 % sorterer glas og flasker fra til genbrug 
 70 % afleverer batterier på genbrugsstationen, mens 39 % 

bruger KAVO-boksene. 
 64 % ønsker at få information som trykt materiale eller 

annoncer 
 67 % bruger genbrugsøerne mindst 1-2 gange om 

måneden. 
 71 % vil gerne kunne aflevere flere typer affald på 

genbrugsøerne 
 
 



 

BAGGRUND OG METODE 
 
 
Spørgeskema 
Slagelse og Sorø Kommune udarbejdede i april 2009 et spørgeskema om 
affald. Formålet var at få viden om borgernes vaner og viden, når det 
gælder affald og genbrug. Oplysningerne skal bruges som en del af 
kommunernes affaldsplaner, som skal udarbejdes i 2009. 
 
Spørgsmålene blev trykt i en lille avis, som kommunen delte ud – først og 
fremmest på genbrugsstationerne. Spørgeskemaet kunne også udfyldes 
via kommunens og KAVOs hjemmeside. Alle, der sendte ind, deltog i en 
lodtrækning om præmier til en værdi af op til 5000 kr. 
 
Alle svar er blevet scannet ind og bearbejdet i en database. Resultatet for 
KAVO er vedlagt denne rapport.  
 
Svar 
580 husstande svarede på undersøgelsen. Undersøgelsen giver ikke et 
repræsentativt billede af holdningen blandt alle borgere. Kommunerne har 
først og fremmest fået kontakt med genbrugsstationens faste brugere. De 
har mere fokus på sortering end kommunens borgere som helhed. 
Undersøgelsen kortlægger tendenser, holdning og viden blandt borgere, 
som har lidt eller meget fokus på affald.  
  
 
Aldersfordelingen blandt indsenderne er lidt skæv. 48 % er 41-59 år, 26 % 
over 60 år, mens 19 % er 18-39 år. 
 
Det samme gælder boligmønstret. 93 % af besvarelserne kommer fra folk, 
der bor i eget hus, mens kun 4 % bor i lejlighed. 
 
Svarene fra Slagelse og Sorø Kommune er stort set ens. Der er små 
udsving i procenterne, men tendenserne og hovedkonklusionerne er 
næsten ens. 



 
 
EMBALLAGE 
 
Sortering 
93 % svarer, at de sorterer syltetøjsglas fra til genbrug. For flasker er det 
92 %. Konservesdåser og plastdunke ligger lavere med 61 og 70 %, men 
det er stadig højt. Alle tal er meget høje, og de afspejler formentlig, at vi 
har fået svar fra folk, der er interesserede i affald og genbrug. Der er også 
en tendens til, at man pynter lidt på svarene i sådanne undersøgelser. 
5 personer – ca 1% - svarer, at de ikke sorterer noget fra til genbrug. 
 
 
 
BATTERIER 
 
Aflevering 
70 % afleverer batterier på genbrugsstationen, mens kun 39 % bruger 
KAVO-boksene. Her er andelen lidt større blandt de ældre. 5 % 
indrømmer, at de smider batterier i skraldespanden. Det reelle tal er 
sikkert lidt højere. 12 % afleverer batterier et andet sted – det kan være i 
butikker.  
 
GENBRUGSØER 
 
Frekvens 
Genbrugsøerne er meget populære. 67 % bruger dem 1-2 gange om 
måneden eller oftere. Kun 9 % svarer, at de aldrig bruger genbrugsøerne. 
Flere efterlyser muligheden for at aflevere dåser og metal på 
genbrugsøerne i Slagelse. Dem, der ikke bruger øerne, samler affaldet 
sammen og kører på genbrugsstationen. 
 
Afstand 
77 % er indstillet på at bruge 5-10 minutter på at gå eller køre til 
genbrugsøen. 21 % mener, at over 10 minutter er acceptabelt, mens 11 % 
sætter grænsen ved 2 minutter. Flere nævner, at de må køre til 
genbrugsstationen, fordi der ikke er en genbrugsø i nærheden. 
 
Affaldstyper 
Borgerne vil meget gerne aflevere batterier, metal og plast på 
genbrugsøerne, hvis de får mulighed for det. Det svarer 69 - 73 %. 
 
 
BEVIDSTHED 
 
Affald i hverdagen 



Stort set alle de adspurgte tænker på affald og genbrug i det daglige. 75 
% angiver, at de sorterer mest muligt fra til genbrug. 34 % prøver at undgå 
overflødig emballage og 25 % vil hellere reparere og genbruge end at 
købe nyt. En del peger på, at supermarkederne er skyld i de store 
mængder emballage. Flere i Slagelse efterlyser en storskraldsordning 
 
INFORMATION 
 
Trykt, annoncer eller på nettet 
40 % foretrækker at få information om affald som trykt materiale med 
posten. Hos de ældre er det mest markant. 24 % peger på annoncer i 
aviser og ugeblade, mens andre 24 % foretrækker nettet og 15 % peger 
på mail eller sms. Blandt de 18-39 årige er nettet den foretrukne løsning. 
Flere peger på, at trykt materiale belaster miljøet. Andre anbefaler en 
kombination af trykt og elektronisk information, mens endnu andre 
fremhæver det rare ved at få overskuelig trykt information. 
 
Interesse 
95 % er interesserede i information om affald fra kommunen. Interessen er 
lidt mindre hos de 18-39 årige. 38 % af alle angiver, at de gerne vil 
informeres, når der sker noget nyt. 29 % synes, det er rart at blive mindet 
om regler og muligheder, mens 28 % angiver en generel interesse for 
området. I kommentarerne er der en del kritik af Slagelse Kommunes nye 
affaldsordning. 
 
 
ADFÆRD 
 
Bevidsthed 
78 % svarer, at de helt bestemt er blevet mere omhyggelige med at 
sortere fra til genbrug de senere år. Kun 3 % svarer nej. 
Mange kommentarer går på, at folk har sorteret flittigt gennem mange år. 
Flere benytter anledningen til at beklage sig over Slagelse Kommunes nye 
affaldsordning. Når der bliver hentet affald hver uge, kan de ikke spare 
noget ved at sortere.. 
 
 
HOLDNING OG VIDEN 
 
Klima og affald 
59 % mener, at genbrug betyder mindre udslip af CO2. 56 % mener, at 
affald giver store klimaproblemer, mens 53 % siger, at farligt affald er med 
til at skade klimaet. Kun 5 % anfører, at de ikke har tænkt på 
sammenhængen, mens 1 % ikke ser nogen sammenhæng mellem affald 
og klima. 
 
 



Mindre affald og mere sortering 
55 % vil helt sikkert producere mindre affald og sortere mere fra til 
genbrug, hvis det har betydning for klimaet. 35 % vil sandsynligvis gøre 
det. 
Disse svar skal tages med et gran salt. Det er gratis at svare på den 
måde, og de færreste vil stå ved, at de ikke vil gøre noget for klimaet. 
Også her nævner flere den voldsomme emballage fra butikkerne. 
 
HENKASTET AFFALD 
 
Opmærksomhed 
98 % mener, at henkastet affald er et stort problem. Det er et meget 
markant resultat, for det er sjældent at opnå så høj en procentdel. Kun 2 
personer svarer nej til, at det er et ”meget stort problem”. Der er ingen tvivl 
om, at borgerne er irriterede over henkastet affald. 
 
Affaldstyper 
75 % mener, at dåser og flasker er den mest irriterende slags henkastet 
affald. 23 % peger på cigaretskod og papir, mens murbrokker, storskrald 
og andet ikke har den store betydning. 
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