
 
 
Mødereferat - Dialogmøde med 
viceværter/boligselskaber den 9. september 2021 
 
Tilstedeværende 
Repræsentanter fra i alt 35 boligselskaber, hvor i alt ca. 70 personer deltog. 
Hvidovre Kommune: Vej - og Parkchef og fem medarbejdere fra Affald & 
Genbrug 
Katzenmark: 1 medarbejder 
 
 
Formål 
Hvidovre kommune er i gang med at lave ny affaldsplan. Planen skal 
indeholde initiativer for mere og bedre affaldssortering i årene fremover. I 
den forbindelse er der afholdt dialogmøde med boligselskaber.   
 
Dialogmødet blev afholdt med det formål at indhente ideer og inspiration til, 
hvordan vi i fællesskab kan få borgerne til at sortere mere og bedre.  
 
Vej og Parkchefen introducerede dagens emne og holdt et kort oplæg om, 
hvorfor det er vigtigt at genbruge.  
 
I Hvidovre Kommune har vi for længst vænnet os til at sortere vores affald i 
forskellige typer affald, og de fleste steder i Hvidovre sortere vi allerede i 8 
slags affald. Men nu skal vi vænne os til at sortere vores mælkekartoner og 
udslidte strømper, for snart vil det blive obligatorisk at sortere 10 
affaldstyper i alle kommuner. Med regeringens nye klimaplan er 
kommunerne forpligtede til at sortere, så langt mere affald kan blive 
genanvendt i stedet for at blive brændt af. Det skal være med til at indfri 
målet om at reducere Danmarks CO2 udledning med 70% i 2030. 
 
Den reele genanvendelsesprocent ligger ret godt i 2021, og vi er ikke langt 
for at nå EU’s første mål på 55% i 2025. Når vi får talt madkartoner og 
tekstil med, så kommer vi hurtigt højere i genanvendelsesprocenten. 
 
Driftslederassistent fra Affald & Genbrug holdt et oplæg om hvad der er af 
forskellige løsninger på indsamlingsområdet.  
 
Katzenmark hold oplæg om hvordan affaldsvaner kan ændres. 
 
Efter oplæg blev deltagerne stillet flg. spørgsmål: 
Hvor skal vi sætte ind for at få mere sortering og mere genbrug? 

• Haveaffald 
• Lokale bytteskabe 
• Værktøjsdeleordninger eller andre initiativer 
• Sprogversioneret informationsmateriale 
• Brug af ildsjæle 
• Kan vi få folk til at gå længere med affaldet - hvor langt? 
• Bedre og mere indendørssortering - hvad skal der til? 
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Diskussion, ideer og forslag med taget op i plenum: 
• Ved nye affaldsbeholdere, fx smartline, vil der være problemer med 

lastbilerne og adgangsveje? 
• For at tekstiler skal blive en succes, så skal det stå sammen med 

det andet affald 
• Beboer demokrati – hvad gør man der. Når noget nyt skal 

bestemmes, kan det tage lang tid at få noget igennem. 
• Indendørssortering – kommunen skal være bedre til at vejlede 

omkring genbrugsgård. Der er behov for et samarbejde mellem 
vicevært og kommunen 

 
Ideer til affaldsplanen: 

• Harmonikapose – en pose der er opdelt i rum, så sortering bliver 
nemmere indendørs.  

• I en boligforening kan der oprettes FB gruppe hvor folk kan give ting 
væk 

• Lommepengejobbere 
• Reol til bog bytte 
• Byttecentral- sætte en tidsbegrænsning på tingene, så de ikke bare 

hober sig op 
• Dele ordning – sækkevogn, festborde – man skriver sig på listen når 

man låner noget. 
 
På baggrund af dialogmødet, blev flg. Initiativer nedskrevet: 

1. Mere fokus på indendørssortering 
2. Vejledning omkring genbrugsgårde 
3. Vejledning og hjælp til at indføre bytteordninger 
4. Nedbringe mængden af haveaffald 

 
Det videre arbejde 
De mange gode pointer bliver sammen med det øvrige materiale samlet og 
indgår i kommunens videre arbejde med affaldsplanen. Affaldsplanen 
sendes i høring foråret 2022. 
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