
Inspiration til jeres projekt!



Kommune

Frivillig Medier

Borger

KR.

Sammenblanding af interesser!

Henkastet 
affald

Støtte!



Hvad er det egentlige 
problem i bymidten?

Målsætning: At nedbringe mængderne af henkastet affald i det offentlige rum



HDR`s tendens analyser af henkastet affald!

Teknisk analyse
- af renholdelsesniveauet
ude på 16 lokaliteter i

hver kommune

ANALYSE!

Borger analyse
- Borgernes syn på 
renholdelsesniveauet

i hver kommune

Hvilke emballager
generer borgerne mest?



• Et øjebliksbillede 

• Et ledelses- og styringsværktøj

• Analysen tager sit udgangspunkt i Clean Europe 
Network*`s international testmodel.

*Clean Europe Network er en paneuropæisk tværfaglig netværksorganisation, der 
arbejder med forebyggelse af affald.   Hold Danmark Rent er medlem af denne 
organisation

Hvad er en kortlægningsanalyse?



Rapportering af analyseresultater:

• Hver kommune modtager en fortrolig individuel 
kortlægningsrapport, medio september.

• Kommunen bestemmer selv hvordan og hvornår rapportens 
resultater skal kommunikeres.

• Indhold i kommunerapport:
• Borgertilfredshed

• Teknisk renholdelsesniveau

• Anbefalede indsatsområder

• Kommunens samlede karakter for de 12 lokaliteter



Målemetode

50  meter

50 Meter

Målepunktets areal på den lokalitet der 
analyseres (internationalt standardfoto)



Målepunkter, lokaliteter og kategorier 

”Kommuneresultat”

Bolig

Kategorigruppe 2

4 målepunkter
pr. lokalitet

Socialt boligbyggeri

I 2017 analyseres 
16 forskellige 

lokalitetstyper 

Start!



Hvilke kommuner er renest?
Tendens:

• Der er kun i begrænset omfang forskel på de 
store og små kommuner

• De kommuner der politisk og driftsmæssigt har 
stort fokus på henkastet affald 

• De kommuner der har ”løftet” 
udviklingsarbejdet med henkastet affald
over i en projektafdeling over i en 

projektafdeling.



Målemetode:

Eksempler på målepunktets placering ude på 
lokaliteterne i en kommune:





Xkøbing kommuneSpørgeramme



Borgertilfredshed!

(Renholdelse på lokaliteten)

Kommunetype 1:    
Kategori 1:                     72%
Kategori 2:                     85%

Kommunetype 2:        
Kategori 1: 67%
Kategori 2: 88%

Kommunetype 3:
Kategori 1: 65%
Kategori 2: 82%

>100.000

50-100.000

<50.000



Resultat af teknisk analyse!
(Renholdelse på lokaliteten)

• Borgerne bedømmer lokaliteternes 
renholdelsesniveau mere positivt
end den tekniske bedømmelse!

• Generelt set, er renholdelsesniveauet 
for henkastet affald tilfredsstillende
i de analyserede kommuner.

• Visse områder i kommunerne kræver dog
en særlig opmærksomhed

• Selektiv indsats nødvendig! 



Teknisk prioritering ved renholdelse af henkastet affald!

1. Sikkerhed

2. Funktionalitet

3. Æstetik

Økonomisk 
optimering



..lidt om udviklingstendenser!

Tillid

Fællesskab

TryghedFunktionalitet

Sikkerhed

Borgerne ønsker 
større involvering

FokusHenkastet affald
på den int. dagsorden

Processer Relationer

Ledelsesmæssig
balance

EU krav? Marint
affald!

Æstetik



Processer RelationerNedbringelse af
henkastet affald

Loyalitetskonflikt

Forskellen mellem teknisk optimering og samarbejde gennem relationer

• Synlige 
forandringer

• Økonomisk målbart

• Kort tidsperspektiv

• ”Det nemme valg”

• Fokus på mennesker 

• Vanskeligt at måle
den økonomiske effekt 

• Langt tidsperspektiv

• ”Loyalitetskonflikter”



Relationens betydning i samarbejdet!

• Carl Rogers,  (amerikansk psykolog)

• Samspilsbetingelser:
- ubetinget accept af andre mennesker (rummelighed)

- at være autentisk

- at forstå sine medmenneskers oplevelser
set fra deres perspektiv (empati)



• Hvis man IKKE arbejder med relationer internt, så begrænses 
mulighederne for succes, eksternt

• Ledelse af mennesker og ikke funktioner

• Man kan aldrig udvikle samarbejdsrelationer på tid

• Accept af diversiteten internt og eksternt

• Virksomhedens faglige mål er altid styrende i relations arbejdet

”Spilleregler” når man arbejder med relationer:



Potentialer!Personlig udvikling Samfunds udvikling



Bevidsthed og involvering!

Det er de
andres skyld!

Processen
starter

Fase 1 Fase 2

Måske er der 
noget om det?

Bevidstheden
styrkes

Udvikling kan
ikke stoppes!

Ønske om
involvering

Nyttiggørelse
af potentialer

Frigørelse af
potentialer

Henkastet 
affald

Frivillige

Nej!

Fase 3

Autonom
adfærd!



Procesregel nr. 1:

”Ejerskab”

Internt Eksternt



Procesmodel nr.  2



Procesmodel

HDR
kommune

rapport

Start

Møde med HDR

Drøftelse i ledelsen

Koordineringsgruppe

”Her og nu tiltag”
Medie

beredskab

Eksterne aktiviteter

Case: Relationer

Evaluering af tiltag

Planlægning af nyt år

Ny kortlægning (forår)

Kortlægning  (forår)
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