Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det har givet
Ja
familien et fokus
på både vores
affald og adfærden
omkring det.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vi fortsætter helt Ja
klart det vi gør nu.
Det er allerede
blevet en vane. I
Nulskralds‐
perioden har det
for os betydet, at
vi har været en tur
på
genbrugspladsen
hver 14. dag. Det
er overkommeligt

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Vist vores
sorteringer frem
og talt om både
det praktiske og
miljømæssige
aspekt.
At det har været
spændende og
tankevækkende.

Det er blevet godt 1
modtaget.

Nej

Fint :‐)

Fint at følge
aktiviteterne på
Facebook.

Inspirerende

4

Nej

Fint

Når vi på vejen
mødes, taler vi om
det.

At det var et godt
initiativ!
Hvad det er vi
praktisk har gjort i
vores hjem.

Positive
reaktioner.
Folk har været
meget
interesserede

4

Nej

Fint

Ved ikke

3

Nej

Alle emails er
Det har ikke
betydet så meget kommet igennem.
for os at være nul‐ Let at forstå
skraldere, forstået
på en positiv
måde. Det har ikke
"kostet" os en
masse ekstra
energi.

Har ikke brugt
facebook så
meget. har mest
talt med naboer
der også
nulskralder

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Ja

Ja

2

Nej

Det er fint af have
en facebook‐side,
men jeg går ikke
ind og kigger så
ofte som man
måske burde. og
jeg får kun
notificationer på
Nulskrald opretter
et indlæg ikke når
andre slår noget
op

Jeg har kun
snakket med få
nulskraldere, da
der ikke er mange
i min
omgangskreds der
er med.

Ja

Ja

3

Nej

Den har fungeret
fint

ved ikke ‐ har ikke
foretaget os noget
i så henseende

Ja

en "indsprøjtning" Ja
til, at vi har fået
sat fokus på vores
forbrug af
ressourcer
gode intro dage,
med information
og, ikke mindst,
Selina Juuls
spændende oplæg

3

Nej

Upåklageligt

ingen direkte
kommunikation,
men spændende
at følge andre
Nulskraldere på
facebook

Evt. uddybende
kommentarer

De nye sorteringer Positivt
der er på
genbrugspladsen

om projektet
om hvor lidt affald,
der har været
tilbage i
affaldssækken,
e er sortering
om vores egen
erfaring og vores
fokus på
ressourcespild

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Ja

Virkelig en
øjenåbner.

Ja

Alle de gode
erfaringer vi har
haft.

3

Nej

Upåklageligt

upåklageligt

Ja

Ja

5

Nej

rigtig godt

Ja

Ja

at vi er deltagende på en måde lidt
pinligt
At det nemt kan
Ok
lade sig gøre at
minimere sit affald
‐ når han
kildesorterer ‐ og
altså gider at køre
på
genbrugspladsen i
stedet ‐ det er dog
en stor ulempe.

3

Ja

ikke den store
kommunikation
Fint på FB

Ja

Ja

3

Nej

Ja

Har fået mange
Ja
gode ny ideer og
oplysninger, om
hvad der kan
genbruges og hvad
afleveres på AVV‐
genbrugspladser

5

Nej

Har mødt stor
interesse blandt
venner og familie

At det egentlig er Sjovt og
nemt at sortere sit spændende.
skrald når først
man får begyndt
og at det ikke
tager ekstra tid,
bortset fra kørslen
til AVV‐plads. Og
at vi skal til
skraldebal.

Vejningen gik ikke Flot ;o)
som den skulle ‐
synd at noget
lavpraktisk er med
til sænke
motivation og
arrangement.

Meget fint

Har ikke haft
nogen
kommunikation
med andre.
Hvis vi har været i God, sjov og
tvivl, har vi
spændende.
henvendt os til
Nulskrald og fået
hurtigt svar.
Mange tak for det.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Ja

Evt. uddybende
kommentarer

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Ja

Om vore
oplevelser, og om
hvordan den
øgede sortering
har gjort os
bevidste om at der
er meget mere
end man tror, der
kan genanvendes.

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

3
Det har været
meget positivt,
men der er
mange, som er
meget skeptiske
med hensyn til om
det nu også er
rigtigt, at "det hele
ikke blandes
sammen"
efterfølgende.

Nej

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Ganske udmærket. Nu bruger vi ikke
facebook, så der
har fra vor side
ikke været den
store tværgående
kommunikation,
men vi har mødt
nogle deltagere
tilfældigt, bl.a. på
genbrugsplads
Hjørring Øst, og
fået en snak om
projektet, og om
at det ikke altid er
lige let at vurdere
hvor de enkelte
effekter bør
afleveres. (Mest
hvis det er blandet
materiale)

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det har det fordi Ja
det var nemmere
end forventet. Vi
havde regnet med
at det var meget
mere besværligt.
Samtidig har hele
familien lært en
masse. At vi så slet
ikke har lyst til at
stoppe er jo nok
det bedste.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Havde ikke
forestillet mig at
der var så meget
plast, der kunne
samles fra til
genbrug.
Det kommer et
helt andet fokus
på sortering.

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

3

Nej

Vi har ikke brugt
det, men har
skrevetlidt på
facebook, og der
har v fået hurtig
respons

Fin, facebook er
en god ting

At vi deltager og at Spændende
det er spændende.

5

Nej

Super fint. Hurtig Også god.
tilbagemelding ved
spørgsmål.

Ja

Fortalt om hvor let
det er at mindske
mængden af
skrald

3

Nej

Helt fint

Jeg har ikke haft
kontakt med
andre nulskraldere

Ja

sund fornuft

5

Nej

ok

positivt

Ja

Er det er vejen
fint, men ikke alle 4
frem ‐ og
synes, at det er
nødvendigt for alt vigtigt.
og alle

Nej

OK

Jeg er ikke på
Facebook

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

At vi er med i
projektet, og at
det slet ikke er så
besværligt som
man ville tro

Det har været
nemt, mange har
hørt om det i
forvejen

positivt

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det har været en Ja
øjeåbner, og ret
overraskende hvor
meget plast man
slæber med
hjem??? Det vil vi
nu her bagefter til
at arbejde med.
Mængden skal hel
klart ned. Vi har
været rigtig glade
for at være med.
Tak.

I starten prøvede Fint. Jeg syntes, at 2
vi, at få nogle flere folk gerne vil hører
med. Uden held. om det.
Men på arbejde
har jeg fortalt om
det. For leden kom
en af mine
kollegaer og
fortalte, at hun nu
også sortere plast.
Fedt.

Ja

Det har været
Ja
overraskende hvor
meget plastic man
smider i
skraldespanden og
hvor meget man
egentlig kan
kompostere

Generelt hvad
Fint nok ‐ nogle er 3
forsøget handler mere lydhørende
om og hvor lidt vi end andre.
har haft til
brændbart efter
sortering

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Nej

Fint.

Ok.

Nej

Der har været alle Vi har som sådan
muligheder for at ikke haft kontakt
bede om hjælp.
til andre fra
projektet

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det har været
Ja
overraskende hvor
meget plastic man
smider i
skraldespanden og
hvor meget man
egentlig kan
kompostere

Fint nok ‐ nogle er 3
Generelt hvad
forsøget handler mere lydhørende
om og hvor lidt vi end andre.
har haft til
brændbart efter
sortering

Nej

Der har været alle Vi har som sådan
muligheder for at ikke haft kontakt
bede om hjælp.
til andre fra
projektet

Ja

Ja helt sikkert, vi Ja
har da fundet ud
af at vi godt kan
nøjes med
afhentning hver 14
dag

Vi har da fortalt
vores naboer og
andre om
projektet

Nej

Fint

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Ja der var da
5
mange som var
positive, men der
var sandelig også
andre der syntes
det var i hvert fald
ikke noget de
skulle deltage i

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Der har ikke været
nogen
kommunikation,
men vi var jo
heller ikke mange
her i Jerslev

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det er vigtigt for Ja
mig at forsøge at
påvirke AVV og
kommunen med
vores erfaringer ‐
som ikke kun er
kommet under
Nulskrald, men
som vi har oplevet
i alle de år, vi har
sorteret.

Ja

Ja

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Mest gæster,der
skal instrueres lidt
i, hvad der skal i
hvilken spand.
I mit job har jeg
talt meget om
nulskrald, men det
tæller ikke rigtig
med, når jeg har
skrevet om
projektet.

Generelt om
projektet
Oplevelser med
sorteringen
Stop Madspild

Ok

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

3

Ja

Kun gennem
De har været
hurtige til at finde facebook.
svar via facebook!
Hvis noget
lignende skal
gennemføres igen,
skal man tænke
over, at der er
langt fra Aaså,
Dronninglund og
Hjallerup til AVV i
Hjørring. Hvor ofte
vil man køre i 40‐
50 min for at
komme til et
møde? Vi ville ikke
prioritere den tid.

4

Nej

Vi kunne ikke
deltage i
opstartsmødet, og
derfor savnede vi
information om, i
hvilken stand plast
skulle afleveres.
Skulle det være
rent i forvejen ‐
vaske det med
varmt vand og
sæbe?
Skal
mælekartonerne
skylles?
Her skulle vi selv
være meget
opsøgende. Først
sent i forløbet
(den sidste uge)
fandt vi ud af, at vi
havde behandlet
affaldet forskelligt
i vores husstand.
Vi troede begge, at
vi vidste, hvordan
det skulle
fl

Fint

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Fint

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det har været en Ja
rigtig god
oplevelse, hvor vi
er blevet beviste
om, hvor meget
der egentlig kan
sorteres, og
genbruges også,
uden det tager ret
lang tid for
deltagerne. Vi
håber, at forsøget
munder ud i, at
man kan fortsætte
sorteringen og få
en tømning af
skraldesæk, hver
måned til billigere
penge.

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Det har været lidt
mærkeligt at
fortælle projektet i
starten, da ingen
af hverken
arbejdskollegaer
og venner havde
hørt derom.I
Brønderslev tror
jeg, der har været
for ringe oplysning
om projektet
inden det
begyndte. Jeg har
fortalt ret meget
om sortering ,og
på trods af alles
modvilje imod at
skulle sortere ,tror
jeg at
aluminiumsdåsern
e er holdt op med
at havne i folks
skraldespande og i
naturen.

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Igennem projektet 3
har jeg kun mødt
to personer, der
var lidt
interesseret i
projektet ellers er
vi blevet mødt
med, at vi var
tossede, at vi gad
at sortere.

Ja

Jeg tror ,det havde
været rart med at
kunne møde op til
en snak med de
andre nulskraldere
, et par gange
igennem projekt
perioden, for at
dele erfaring og
give gode råd til
hinanden.

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Utroligt fint, og
Ok men kun ved
hvor har de svaret indlæg igennem
hurtigt på indlæg fb.
på fb.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

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

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Det har været
3
svært at få andre
til at forstå hvorfor
man burde
sortere.
Folk har oftes
været meget
negative omkring
det. Og syntes i
bund og grund at
det er spild af tid,
da det hele
alligevel bare
Derfor er det
bliver smidt i
vigtigt at genbruge brandbart.
og udnytte de
resurser vi
allerede har
produceret,
istedet for hele
tiden at producere
nye.

At vi en dag løber
tør for en del af de
mange almindelige
resurser vi bruger
idag. Og
metoderne for at
udvinde dem
bliver
voldsommere og
mere belastende
for den jord vi
lever på.

Vi fortalte også at
det er sjovt at
sortere. Og hvor
godt det føles at
id
i

Nej

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Ganske
udenmærket.

Har for det meste
kun haft noget
med andre
nulskraldere at
gøre, når vi læste
opslag på
facebook.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det har været en Ja
øjen åbner for os i
forhold til hvad
det er der fylder i
vores affaldssæk.
Og det med at
tømme køleskab.
Vi er igen kommet
godt igang med
komposten, efter
vi harfået den fine
nye
kompostbeholder.
Det har været
sjovt og lærerigt at
være med:‐)

Vi har snakket
med naboer og
venner om vores
deltagelse i
forsøgsperioden.
De synes det er
spændende.

Ja

Ja, det giver stof til Ja
eftertanke, om
hvorledes vi
fremadrettet skal
håndterer vores
megen affald i
Danmark.

Vi har fortalt om
Folk har virket
vores
sorteringsproces. interesseret, og
(Hvilke katagorier sat tanker igang.
det blev opdelt i.)

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

At det er et
projekt i
samarbejde med
avv, og vores
faglige udveksling.

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Det har været fint. 1
Der er blevet lyttet
interesseret:‐)

Nej

Har ikke brugt det Vi har ikke brugt
så meget:‐)
det så meget:‐)

3

Nej

Ok, med det vi har
Meget meget
udvekslet.
godt, og særdeles
positivt.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Ja

Nej

2

Nej

Rig g fint

Fint

Ja
Ja

Ja
Nej

4
2

Nej
Nej

Fint.
Rig g fint

Fint.
Fint

Ja

Ja

Omkring hvilke
ting man kan
samle sammen og
aflevere på
genbrugspladsen.
Er blevet meget
overrasket over
hvilke ting som er
fremme i andre
kommuner. At
man eks. I Aalborg
kommune har en
kontainer fast til
papir. Ville være
dejligt.

Godt. Folk har
lyttet til det man
siger. Tror også
nogle har taget
noget l sig.

3

Nej

Man har fået
hurtig svar på det
man har skrevet til
jer

Vi på Vinkelvej har
snakket sammen.
Svært med andre
da jeg ikke er på
facebook.

Ja

Ja

Hvilken god ide
det var.

Positive
tilbagemeldinger

3

Nej

Helt iorden

Fint

Ja

Ja

Hvad forsøget gik Positivt
ud på og horfor
det er vigtigt at vi
alle er
opmærksomme på
vore affald.

2

Nej

Helt OK

Har ikke
kommunikeret
med dem bortset
fra mødet.

Evt. uddybende
kommentarer

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det var
Ja
overraskende,
hvor meget
emballage, der
bliver i løbet af en
uge
Ja

Ja

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

3

Nej

Fint

Udmærket, men
det er begrænset,
hvor meget jeg har
talt med andre
Nulskraldere

At det er
Nemt og godt og 3
nemmere og
med stolthed
sjovere end man
tror.
Kun positive ting ... Mange syntes ikke 2
de har tid til selv at
stå for at køre
skraldet væk, de
mener det er en
kommunal
opgave, som vi
betaler for.

Nej

Fint, hurtig
respons

Fint.

Nej

Fint med mail og
facebook

Har ikke søgt
kontakt

at jeg er med i
jeres projekt og
hvordan

Nej

fint

nul

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Ja

Vi er blevet meget Ja
overrasket over,at
så meget af vores
skrald kan
genbruges...
Syntes egentligt at
vi sorterede før,
men har nu kun
1/3 skrald tilbage.
Er helt enige om at
fortsætte.

Ja

Det gør livet lidt
Ja
mere spændende

Hvordan det har
været at være
med i forsøget

Lidt forskelligt,
nogle trak på
smilebåndet ‐
andre syntes, det
lød spændende

3

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Ja

Ja

3
‐ at det har været Det er blevet
os selv der skulle positivt modtaget.
finde ud af hvad vi
kunne "samle"
‐ at der ingen
løftede pegefingre
har været
‐ at det har været
nemt at vænne sig
til at sortere mere
fra

Nej

Ja

Ja

Hvor overrasket
jeg er over alt det
emballage vi har.
Både plast og pap

Ja

Ja

Vi er især blevet Ja
mere bevidste om
madspild.

Positivt. Mange vil 3
også gerne hjælpe
miljøet ved at
begrænse
brændbart affald.

Godt, der er en
4
Om hvor meget
plastaffald fylder. forståelse for
Madspild.
vores resursespild.

Nej

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

???
Men jeg deltog i
det sidste besøg
på AVV, inden vi
gik igang, og det
var meget
udbytterigt. Jeg fik
nogle plancher
med hjem, som
var fine at bruge i
starten.

Jeg er ikke på
Facebook, og
derfor har jeg ikke
haft kontakt med
nogen.

Til sortering. Men Fint
det står jo på
hjemmesiden

Ikke meget

Ok, har dog synes, Ingen jf.
at når man har
ovenstående.
valgt facebook fra,
er man "udenfor".
Det ville have
været rart, at alle
de
informationer/spø
rgsmål, der
handler om,
affaldssortering,
blev sendt på
nulskrald. dk.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Ja

Evt. uddybende
kommentarer

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Ja

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Har fortalt om at vi Folk har taget det 2
meget positivt.
er med.
At vi er med fordi
at man kan spare
rigtig meget CO2
udslip ved at
sortere sit affald
på denne måde.

Ja

Det ville være en
stor hjælp, også i
fremtiden, hvis
man kunne få
nogle boxe/små
containere hvor
man derhjemme
kan sortere efter
glas, metal, plast
osv.

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Fint mht. mail osv.
Vi kan dog
konstatere at
noget
kommunikation
også foregår på
facebook, hvilket
vi ikke er en del af.
Det betyder at der
foregår en masse
som vi ikke ser
eller har adgang
til, hvilket igen gør
en del af projektet
lidt
uvedkommende
for os.
Bl.a. er der
konkurrencer som
vi ikke kan deltage
i.
Dette gør nok at vi
ikke har fået
projektet sådan
helt ind under
huden som vi ville
have gjort, hvis
h d l

Ingen
kommunikation
med andre
nulskraldere.
Dette har sikkert
foregået på
facebook, hvor vi
ikke er på.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Ja

Ja

3

Ja

Perfekt :‐)

Super...

Ja

Ja

4

Nej

Ved ikke

Ja

Ja

3

Nej

Har ingen kontakt
haft
Vi har ikke
benyttet os af
muligheden

Evt. uddybende
kommentarer

Vi har fortalt
meget om, at det
er betydeligt
nemmere end
forventet ‐ og ikke
mindst MEGET
nemmere at starte
end at stoppe....

Alle lytter
interesseret og
"ville gerne ha'
været med".

At det handler om OK :‐)
at minimere
produktionen af
affald via øget
genbrug. At det
viser, at affald i
stedet kan
betragtes som en
ressource. At der
kan sættes ind
flere steder eks.
købe varer med
mindre emballage
samt sortere
affaldet hjemme.

At få afhentet alt
det, som blev
frasorteret.

Vi har ikke
benyttet os af
muligheden

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Jeg har været glad
for besøget af de
to studerende fra
Universitetet,som
hely klart
"brændte" for
sagen

sufficient,jeg har
kun mødt
forstaaelse og
velvilje

Ja

Ja

Vel i atore træk
har jeg fortalt om
ideen bag forsøget
og
fremvist,hvordan
jeg prøver at
efterleve de
anvisningger, I har
givet os

Ja

Ja

At vi var med, og Folk har været
at det var dejligt at interesserede og
positive.
få fokus på hvor
meget vi smider
ud, og hvor meget
der kan
genbruges.

3

Nej

Godt :)

Har haft fin
kontakt med
andre via
facebook.

Ja

Ja

Hvad det gå ud på! Folk har været
lyttende!

4

Nej

fint.

jeg er ikke på
facebook.

3
Flere af min
familie har hørt
om forsøget
gennem f‐eks
aviserne og er
positive overfor
ideen,en enkelt
har i en periode
forsøgt at gøre
noget lignende,
mens han boede i
Århus; men det er
vist 10 aar siden
og var ikke
tilstrækkeligt
gennemtænkt

Nej

Der kan altid
forekomme et
eller andet,som
jeg ikke lige kan
haandtere, men
naboer og familie
samt personalet
paa
genbrugspåadsen
kan som oftest
finde en løsning

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Altid dejlig at blive Ja
lidt klogere...... er
begyndt at sortere
lidt flere ting
(kartoner, pap fra
eks
mad/chokolade,
plastdunke fra eks
shampoo. Ved ikke
endnu om jeg
fortsætter med
plastemballage ‐
det fylder og da
jeg ikke har bil er
det svært at
komme af med.)
Havde i forvejen
skilt med "Nej tak
til reklamer",
kompost og har i
mange år sorteret
aviser, glas, pap....

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvad det gik ud på Ok, dog oplever
jeg skepsis fra
‐ om kickoff
eftermiddagen og nogen.....
Selina Juul‐ om de
nye
affaldssorteringer
kartoner og
plastemballage ‐
om mine
overvejelser ang
sortering/ikke
sortering ‐

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

3

Har ikke haft
Har mailet en
enkelt gang og fik kontakt med
øvrige
hur gt svar.....
Nulskraldere.
Har besøgt
hjemmesiden
nogle gange; der
kom dog ikke så
mange nye
ideer/tips, som jeg
havde troet efter
der blev fortalt om
hjemmesiden på
kickoff‐dagen. (Er
ikke på facebook,
så ved ikke om det
meste er foregået
der.....)

Nej

Mener der blev
sagt på kickoff‐
dagen, at der ville
komme fokus på
de ting der var i
"nulskrald‐
container", så vi
evt kunne blive
kl
åd

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Vi er blevet meget Ja
mere bevidste om
vores eget ansvar i
sorteringsarbejdet
og så har det
været sjovt med et
samlet projekt i
familien. Jer der
har haft ansvaret
har være
inspirerende og
hurtige til at svare
og give respons. Ja
alt i alt en rigtig
god oplevelse.

Ja

Ja

Ja

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

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Vi har fortalt om
hvad vi har lavet af
ændringer, hvor
forholdsvis nemt
det har været. Om
hjemmesiden og
FB siden. Flere har
været inde og se
og er med på FB
Flere venner har
taget ting til sig.
dejligt. selv om vi
ikke er færdige
med at præge
dem ;)

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Jeg har læst det de
andre har skrevet,
har selv skrevet
lidt og tilføjet
kommentarer. så
helt ok ikke for
meget bare idt

Det har været godt 3
at fortælle om, vi
har også pralet en
del af vores to
store skønne
piger, som har
taget det så godt
ind. De præger
allerede deres
lillebror ;)

Nej

som tidligere
skrevet så synes vi
at
kommunikationen
har været meget
velfungerende.
Tak for det.

2

Nej

4

Nej

Nemt at få hjælp. God ‐ god
aktivitet.
Fint
Facebook er
meget velegnet

At vi sorterer alt Pos vt
affald fordi vi er
Det føles godt
med i projektet ‐
og hvad projketet
går ud på

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Ja

Ja

4

Nej

Stort set ingen.
udmærket, men
det kræver man er Egen fejl.
aktiv på facebook.

Ja

Ja

interesse for at
4
høre om projektet,
for der er rigtig
mange der tror at
alt affald bliver
blandet sammen
og kommer til
forbrænding.

Nej

ingen
Vi har kun brugt
jeres nyheds breve
og printet hjælp til
sortering ud.

Ja

Ja

Ja

Evt. uddybende
kommentarer

men det er
besværligt.

At vi var med i
forsøget at vi
synes at
tankegangen er
spændende.
vi håber der
kommer flere
sorteringsmulighe
der ud af det.
Hvor lidt der skal
til for at reduksere
det affald man lige
smider i
skraldespanden

Ja

Vi har fortalt om
hvordan vi skal
sortere.

Mange syntes vi er 1
tossëde.

Ja

Diskuteret
spørgsmålet:
"hvorfor sortere
affaldet"?

3

Nej

Både ja og nej. Der
er mange ting man
står med ‐ hvor
hører det her
hjemme.

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Jeg syntes det har Ingen
været rigtig træls,
at alting skal gå
over faceebook ‐
det er vi ikke med
på.
Fint

Ikke så meget

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Det gode er, at der Ja
er et forum, hvor
vi kan inspirere
hinanden.
AVV har givet os
gode indspark og
idéer til, hvordan
vi kan minimere
både vores
madspild og vores
aﬀald.
Det var en god idè,
at vi fik mulighed
for at sortere
nogle af emner,
som vi normalt
ikke kan sortere
fra i en særskilt
beholder med
problemaffald
(affald der pt. ikke
findes nogen
sorteringsløsning
på).

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Jeg har fortalt om
forløbet og om de
sorteringsmulighe
der, som findes.

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Det har været en 1
god oplevelse,
hvor der er blevet
spurgt ind til hvad
det gik ud på.

Nej

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Rigtig god.

Jeg har ikke brugt
det så meget.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Focus er rettet på Ja
at sortere alt
affald. Desværre
har det det været
svært at få mine
pubertetspiger til
at hjælpe med
sorteringen.
.

Personer udenfor
dette projekt kan
desværre heller
ikke helt forstå at
vi gider sortere.!!!
Men det lykkedes
dog at få en
skraldemand til at
indrømme at vi
nok kommer til at
sortere vores
affald noget mere i
fremtiden.

Men det lykkedes 3
dog at få en
skraldemand til at
indrømme at vi
nok kommer til at
sortere vores
affald noget mere i
fremtiden

Ja

Ja

Ja

Sjovt og meget
3
positivt modtaget

Nej

Perfekt!

Ikke‐eksisterende
herfra

Ja

Ja

Om
projektet,lavprakti
k,
ressourcespild/kna
phed mm
hvadprojektet går
ud på.

det er blevet
2
modtaget positivt
og med interesse.

Nej

uden problemer.

facebook har
fungeret godt.

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvor meget skal
godt, med hurtige
der sorteres fra? svar.
Hvad hører under
kartoner, også
små papstykker,
papirstykker osv. ?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

har ikke benyttet
mig ret meget af
facebook.
Grunden var nok
den at jeg ikke
kunne få mine
billeder uploadet.

Sækken med
plasticbakker. Kan
der puttes
urtepotter, små
plastposer m.m.?

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Ja
Ja

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Ja

Er blevet
bekræftet i at vi
gør noget godt.

Ja
Ja

Vi har fortalt at vi
er blevet
opmærksomme på
hvor meget
emballage/indpak
ning fylde i vores
container. Vi synes
at det er smart at
sortere det fra.,
men det er
vanskeligt for os
pga. pladsmangel.

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Alle synes at det er 2
et godt initiativ,
men at det også
lyder som det
giver en masse
bøvl

Ja

2
Vi har ikke megen 2
sympati for emnet.

Nej
Nej

Der var ikke meget
hjælp at hente
ang. sortering af
affald på
genbrugspladsen i
Brønderslev

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Vi har ikke selv
været flinke til at
kommunikere med
dem. De virker
meget
hjælpsomme og
engageret

Vi har kun
kommunikeret lidt
med de andre på
vores vej om det
ellers ikke. Vi har
ikke rigtig haft tid

Godt
hel fint.

Inge kontakt
Har kun haft
meget lidt, det
har været på
facebook,

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Tanken om at man Ja
gør noget for
miljøet.
At lære noget nyt
om
affaldshåndtering
og forbrænding.
Har givet nye
oplysninger, men
også nye
spørgsmål om bl.a
forbrænding og
varmeproduktion.
Talt med andre
om, hvad forskel
mit lille projekt
egentligt nytter,
når man tænker
på hele verdenens
forureningsproble
mer.

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Om formålet med
projektet og om
hvordan
affaldssorteringen
praktiseres, så det
kan fungere i
hverdagen.

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Det har været fint. 3
Nogen synes det
er et fint projekt,
andre synes det vil
være for krævene
at deltage i.

Nej

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Ok ‐ deltaget i
orienteringsmøde
inden projektet gik
i gang. Ellers ikke
haft kontakt til
sekretariatet.

Har kigget lidt på
facebook, ellers
ikke
kommunikeret
med de andre.
Deltaget i
orienteringsmøde
inden. Har ikke
savnet
kommunikationen
undervejs, men
tænker nu et det
måske havde gjort
det endnu mere
spændende og
lærerigt, hvis jeg
havde
kommunikeret
mere.

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Evt. uddybende
kommentarer

Ja

Ja
Har virkelig fået
øjnene op for,
hvor meget ‐ især
plastikaffald ‐ vi
har i vores
husholdning, så
hvis det kan
genbruges i stedet
for bare at blive
brændt synes vi
det er fedt:)

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Ligeledes hvor stor
en del det grønne
køkkenaffald
udgør ‐ glæder os
til det dejlige
kompostmuld, der
kan gavne i vores
køkkenhave

Ja

Det har været
rigtigt spændene
og lærerigt

Ja

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Det gode ved at
man kan genbruge
meget af vores
affald +
reklameret en del
for at minimere
madspild ‐ bruge
resterne i stedet
for bare smide
væk (det gjorde vi
nu også før
Nulskraldprojektet
)

Jeg står ved min
3
holdninger om at
være nøjsom og gå
op i
genbrugstanken ‐
og det gælder ikke
bare affald ‐ det er
også tøj og
møbler, men jeg
har desværre ofte
oplevet, at folk
griner lidt af mig

Nej

Rigtig fint

Der har ikke være
nogen, men det er
nok mest fordi vi
ikke er på
Facebook

Selve projektet,
giver gode råd til
hvordan andre kan
være mere
opmærksom på
deres skrald‐
vaner.

Folk har været
2
positive og virker
villige til at ændre
skraldespandsvane
r

Nej

Ok

Rigtigt godt, super
godt med
facebooksiden, har
givet mange gode
råd og en masse
vejledning

Har det været en
god oplevelse at
deltage i
Nulskrald?

Ja

Evt. uddybende
kommentarer

Har I fortalt andre Hvis ja, hvad har I Hvordan har det i
om Nulskrald?
fortalt om
givet fald været at
Nulskrald?
fortælle om
Nulskrald?

Hvor meget har
Har I savnet hjælp Hvis ja, giv gerne
en uddybende
det fyldt i jeres
undervejs i
kommentar.
hverdag/bevidsth Nulskrald?
ed at være
Nulskraldere?

Hvordan synes I,
at
kommunikationen
med Nulskrald‐
sekretariatet har
fungeret?

Ja

2

Godt. Hurtige svar Fin.
på facebook

Hvordan det har Meget positivt.
fungeret i vores
husstand og hvor
meget vi har
reduceret vores
mængde af skrald.

Nej

Hvordan har
kommunikationen
været med øvrige
Nulskraldere?

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Ja

Ja

Har fået blod på
tanden til mere.

En gang om ugen

Sortering,
Nej
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Nej
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Ja

Vi ville gerne
Ja
sortere, men det
skulle være nemt.
Det er det blevet,
da vi er blevet
lovet, at vores
containere vil blive
tømt af AVV.
Dejligt.

Hver anden uge

Sortering,
Kompostering,
Fælles aftaler med
naboerne

Ja, med flere af
mine naboer, som
deltager i
Nulskrald.

Aviser/papir,
Batterier, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage
g

Ja

Ja

Mindre end hver
anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Nej

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Vi har nu fået styr Ja
på vores ugentlige
skrald. Det var en
evig "pine" 3 dage
før afhentning,
fordi sækken var
fyldt. Nu er der
altid plads. Selv
den uge hvor vi
havde
konfirmation, var
sækken ikke
overfyldt. Den var
dog helt fyldt, så
måske er vores
sidste vejning
j g ikke
helt reel, pga
skrald fra
konfirmationsfest.

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vi har fået blod på Hver anden uge
tanden. Nu ikke
bare for vores
egen
(skraldespands)
skyld, men måske
for miljøets :‐)

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap, plastflasker

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Ja

Ja

Hver anden uge
Jeg synes det er
vigtigt at der bliver
fulgt op, og
forsøget burde
efter min mening
køre over længere
til, hvis man vil
have noget
ordentligt ud af
det, meget affald
er ikke noget det
kommer i løbet af
en 5 ugers periode

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage, i
de røde
miljøkasser

Der er mange
emballager der
minder om
chipsposer. fx.
frosne grøntsager,
småkager osv. Jeg
er begyndt at
kigge efter 'der
grüne punkt' for
det må jo betyde
at emballagen kan
genanvendes eller
hvad?
Jeg er lidt i tvivl
om hvornår noget
skal i containeren
til plastemballage
eller i den til
dunke.
Tandbørster må fx.
komme i
plastemballage,
men der er vel
mange andre ting,
skuresvamper???
det ville være rart
med en liste der
bl
d

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

Ja

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Hver anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja
Dvs. både ja og
nej.
Ja, til selve det
projekt, med
affaldssorteringen,
som har kørt 5
uger.
Nej, fordi vi
forventer at få en
opfølgning på, om
"det nytter". Det
kan lade sig gøre,
vha. af sortering,
at reducere
affaldsmængden
MEGET,, men kan
det lade sig gøre,
at genanvende det
sorterede og kan
det, set i forhold til
miljøet, betale sig?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Hver anden uge

Sortering,
Nej
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

flamingo og hårdt
plastik (f.eks.
plastikkasser,
grydeskeer/tandb
ørster/mange
andre småting)

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Ja

Ja

Det bør blive en
En gang om ugen
selvfølgelig ting at
bevare
ressurserne i
stedet for at
brænde dem af.

At det egentlig
ikke behøver at
være besværligt

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Nej
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Formålet for os var Ja
at mindske
mængden af affald
i skraldesækken.
Ofte måtte vi
presse skraldet
godt ned i sækken
da det ofte var
over ‐‐‐fyldes hertil‐
‐‐‐ markeringen.
og et par gange
har vi prøvet at
skraldemændene
ikke tog sækken
med.
Vi stod midt i en
kommende
familieforøgelse,
hvilket betyder to
blebørn. Så noget
måtte vi gøre. Det
var oplagt for os at
tilmelde os
projektet.
Nu med et
spædbarn i
f ili
ld

Nej

Det tager ekstra
tid at køre på
genbrugspladsen
hele den.
Affaldet kommer
til at lugte.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Hver anden uge

Kompostering,
delvis sortering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap,
farligt affald

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Ja

Håber nu på, at vi Ja
kan få en ekstra
beholder til
konservesdåser
m.v..

Det er vigtigt
Mindre end hver
engang imellem at anden uge
stoppe op og
tænke på, hvad vi
gør med naturen.

Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap

Ja

Ja
Mulighed for
sjældnere tømning
af dagrenovation (
en økonomisk
gevinst) Håber dog
på, at der kommer
bobler til andet en
papir og glas, så
man sparer turen
til AVV‐plads.
p

Det er spændende Mindre end hver
og vi tror det er
anden uge
godt, at vi nu
kommer til at
tænke lidt mere
over skrald i
dagligdagen, hvor
vi førhen tog det,
som en selvfølge
at affaldssækken
næsten altid var
propfyldt, på
grund af
ubetænksomhed.

Nej
Sortering,
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden, Fortsætte
med at kæmpe for
at få bobler til ikke
brændbart f. eks.
jjern ogg
alluminium.

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap,
Kartoner og
plastemballage vil
vi nok kun
fortsætte med hvis
der bliver opsat
bobler til disse.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Vi gik nærmest
Ved ikke
med for sjov, men
har da gennem
forløbet fået
mange gode
erfaringer med
hensyn til
sortering m.v.

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Hvis en fase 2
Hver anden uge
kommer til at
omfatte nogle helt
nye tiltag, som vi
synes er
interessante, vil vi
da helt klart
overveje om vi skal
deltage.
Under alle
omstændigheder
er vi indstillet på at
fortsætte ud af
den linie, som vi
kender efter fase
1.
Vi sorterede i
forvejen alt grønt
køkken‐ og
haveaffald fra til
hjemmekompost
og har gjort det i
17 år.

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Ja
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

F.eks. tomme
plasticspande med
metalhank. Andre
"sammensatte"
ting
(træ+metal+plastic
)

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Vi har fået mere Ja
ud af det end
forventet. Vi gik
ind i det med en
idé om at det ville
være lidt
besværligt, tage
tid og at vi ikke
ville ændre
holdning til noget.
Men, det var jo
ikke besværligt.(
Altså selvfølgelig
er det da træls
man skal fragte
på
det hele ud p
genbrugspladsen.
Det ville være
nemmere med
flere bobler.) Det
eneste der tager
tid er jo
transporten til
genbrugspladsen.
Og vi er da blevet
meget bedre til at
handle ind, og
k b i
d
l

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vi har allerede
En gang om ugen
snakket om at det
kunne være sjovt
med en opfølger

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Med forældre. De
er inspirerede af
os og kommer
med ting som de
sorterer ved os

Ja
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Chipsposer,
kaffeposer, de rør
man kan få chips i.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Ja

Ja

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Aluminium

Ja

Ja

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Nej

Ja
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
jjuice ogg mælk),
),
Pap,
Plastemballage

Emballage hvor
der er folie på
bagsiden, f.eks.
kaffeposer.

Ja

Har fået naboer
Ja
med til at bruge
kompostbeholder
en, som står i
forhaven og er
nemt tilgængelig.

Det går lige så
Mindre end hver
godt. Men jeg skal anden uge
skaffe
kørelejllighed til
genbrugspladsen,
for at aflevere
plast og metal til
genbrug. Og det
gør jeg så.

Sortering,
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden, Fælles aftaler
med naboerne

Ja, med en eller
flere af mine
naboer, som IKKE
deltager i
Nulskrald.

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

formplast‐bakken
fra blomsteri potte‐
køb fra gartneren ‐
den gik til
forbrænding.

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Ja

Der er lang vej
endnu

Ja

Mindre end hver
anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Ja

Ja og mere til.

Ja

Jamen, hvorfor ik' Mindre end hver
anden uge

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Sortering,
Nej
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Aviser/papir,
Ved ikke
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Aluminium/jern/pl
astdunke

Plastic med
madrester i. Hvis
man skal skylle en
masse mere af, så
er der jo andet
miljørigtigt, der
går tabt.
Melposer ‐
havregrynspakker ‐
jeg er bange for at
tiltrække rotter.
Staniol (det lidt. vi
bruger til at varme
boller på
brændeovn for at
ovn. Ja,, vi
spare
p
genbruger der
mange gange
først).

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Ja

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Vi havde som
Ja
sådan ingen
forventninger
udover mindre
brændbart. Men
vaner er blevet
ændret således
nogle ting
automatisk
begynder at ryge i
de rigtige
affaldsspande
Vi havde som
Ja
sådan ingen
forventninger
udover mindre
brændbart. Men
vaner er blevet
ændret således
nogle ting
automatisk
begynder at ryge i
de rigtige
affaldsspande
Ja

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Hver anden uge
For at minimere
affaldsmængden
yderligere. Måske i
håb om at få flere
sorteringsspande
til husstanden da
vi tror det er vejen
frem.

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Blandet affald hvor
plast og alu erik et.

Hver anden uge
For at minimere
affaldsmængden
yderligere. Måske i
håb om at få flere
sorteringsspande
til husstanden da
vi tror det er vejen
frem.

Sortering,
Kompostering

Nej

Ja
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
ø
,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Blandet affald hvor
plast og alu erik et.

Vi fortsætter da
Flere gange om
med at sortere, da ugen
vi bor kun 2‐300
mtr. fra
genbrugspladsen,
så det er let at
aflevere

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Nej

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja og nej ‐ men
Ja
måske mest: Ikke
endnu.
Jeg mangler at se,
hvad Nulskrald vil
bruge vores
erfaringer til og
om det får en
betydning. Bliver
der lyttet til
erfaringerne reelt,
hvis det er noget,
der kommer til at
kræve noget af
AVV. Ind til nu har
det mest krævet
noget af
nulskraldsfamiliern
e ‐ men er AVV
også klar til at
ændre vaner?
Vi sorterer mere
kompost fra pga
lukket beholder.
Det har ændret
vores vaner. Plast
k

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil gerne gøre en Mindre end hver
indsats for miljøet, anden uge
men så skal vi
have nemmere
ved at komme af
med affaldet og
der skal være en
afklaring om,
hvordan det giver
mening at sortere
plast fra.

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
elektronik

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Nej

Nej
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Aluminium

Ja

Vi har ændret
Ja
vaner, og ændre
nu affaldstømning
til hver anden uge.

Mindre end hver
anden uge

Sortering,
Kompostering

Ja

Ja

Mindre end hver
anden uge

Sortering,
kender ikke andre
Kompostering,
nulskraldere
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Nej
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
jjuice ogg mælk),
),
Pap,
Plastemballage,
ting til
genbrugsbutikken
avv,farligt affald

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

Vi ville blive bedre Ja
til at sortere, så vi
havde mindre
affald i
affaldssækken. Og
det er lykkedes
fantas sk.
Og fik endnu mere
ud af det, da vi
lærte om
madspild.

Ja

Vi synes det har
været sjovt
hyggeligt
ygg g ogg
spændende at
være med.

Ja

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Det ville være fedt Hver anden uge
at lære endnu
mere. Hvis det er
muligt.
Så derfor kunne
det være sjovt at
være med i en fase
2.

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Aluminium og
plastik dunke

Chipsposer, nogle
poser fra frosne
grøntsager og
frugt. Generelt
poser med noget
der ligner
aluminium indeni
og plastik uden på.

Vi vil gerne være En gang om ugen
med til at
ggenbruge
g ogg
sortere så meget
affald som muligt :‐
)

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas,
/g , Grønt
ø
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage, Vi
sorter også ting fra
mit keramik
værksted og
Anders skrald fra
rep. Af cross
cykler.

Ikke noget jeg
sådan har tænkt
over. Vi bruger
g de
muligheder der er
på
genbrugspladsen.

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Der gik sport i at få Ja
det reduceret til et
nul.
Vi betragtede det
som at komme i
"skole".

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Hver anden uge
Ja, hvis der
kommer et nyt
spændende
projekt på banen,
som vi føler kan
gøre os dygtigere,
eller kan bidrage
til at vi i Danmark
håndterer vores
megen affald
proff.....

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap

Ved ikke
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas,
/g ,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage
Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald

Ja

Ja

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Nej

Ja

Ved ikke

Har ikke besøgt
genbrugspladsen

Kompostering

Nej

Ja

Ja

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Ved ikke

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Ja

Ja

Håber at nogle af
de ideer som der
er kommet frem
vil blive en
mulighed der.

Hver anden uge

Sortering

Ja, med flere af
mine naboer, som
deltager i
Nulskrald.

Ja

Det er en
Mindre end hver
spændende og
anden uge
nem måde at gøre
en forskel.

Sortering,
Kompostering

Nej

Ved ikke
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage
Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk)

Ja

Ja

Vigtigt at der er
fokus p
på
bortskaffelsen af
vores affald

Sortering,
Kompostering
p
g

Nej

Nej
Aviser/papir,
Batterier,, Dåser,,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Ja

Har fundet ud af, Ja
at det kan lade sig
gøre at sortere
affaldet

Sortering,
Kompostering,
bruge den
udleverede
kogebog flittigt

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Ja

Redskaber til at
skære ned på
mængden af
skrald.

Hver anden uge

Det er fordi, jeg
Hver anden uge
mener det er
vigtigt for miljøet,
at vi genbruger, alt
det, der kan
genbruges, og det
vil jeg gerne gøre
en indsats for

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Forskelligt
indpaknigspair,
hvor der er flere
forskellige typer i
den samme
indpakning (f. eks,
chokolade)
Tandpastatuber,
cremetuber,
barberblade

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Ja
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Metaldåser

Ja

Vil forsøge
Ja
fortsætte at
sortere. Sparer
penge ved at min
skraldespand kun
bliver tømt
hveranden uge

En gang om ugen

Ja

Ja

Er enige om at
En gang om ugen
fortsætte
sorteringen, så vil
gerne være med til
at forbedre især
afhentelsen så
flere vil være med

Sortering,
Nej
Kompostering, Køb
lokalt og med
genbrugligt
emballage

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Nej
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
jjuice ogg mælk),
),
Pap,
Plastemballage

Metaldåser

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Ja

Ja

Synes godt om
Mindre end hver
både projektet og anden uge
menneskene
involveret

Ja

Jeg meldte mig
Ja
fordi jeg i forvejen
sorterrede glas,
dåser og papir fra.
Desuden har jeg
samlet grønt affald
fra til kompost i
flere år.
Jeg er rigtig glad
for den "røde
kasse" vi har, den
putter jeg mange
ting i.

Hver anden uge

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Ja, med en af mine
naboer, som også
deltager i
Nulskrald

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Nej
Sortering,
Kompostering, Jeg
er spændt hvad vi
skal gøre nu med
de ting vi har
vænnet os til at
tage fra, f.eks.
mælkekartonner

Aviser/papir,
Ved ikke
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Det ville være rart
om containerne
stod i alfabetisk
orden. Lige nu står
de hulter til bulter
så man render
rundt forvirret
blandt
containerne. I det
mindste et skilt
ligesom i shopping
cebtre hvor der
står hvad man kan
finde og hvor.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

Min holdning til
Ja
sortering og
genanvendelse er
blevet positiv og
ændret. Jeg
tænker anderledes
nu.

Ja

Er blevet mere
bevidst og får
sparet på
madbudgettet
pga. mindre
madspild.

Ja

Vi er blevet meget Ved ikke
klogere på ting
man kan foretage
sig, samt hvilken
betydning dette
har.

Ja

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Det har været
spændende

Hver anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Hver anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Nej
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage
Aviser/papir,
Ved ikke
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap

Mindre end hver
anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Aviser/papir,
Ved ikke
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Vi har lært rigtigt Ja
meget om
forskellige
emballage‐
materialer og især,
hvor meget grønt
affald vi har haft.
Det er kommet en
del bag på os ;‐)

Nej

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Hver anden uge

Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden, Fælles aftaler
med naboerne, Vil
egentlig helst bare
fortsætte med det
hele...

Det var meningen,
men naboerne
"mente vist", at
det kun var min
mand, der skulle
køre med det !!!

Aviser/papir,
Ved ikke
Batterier,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Chipsposer

Mindre end hver
anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ved ikke
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner ((f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

Ja

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

"Blandingsemballa
ge" ‐ der er
forholdsvis mange
emballager, der
eks. består af både
pap og plasik,
plastik og metal
eller andre
blandinger ‐ de
kan vel ikke
genbruges.
Flammingo burde
også kunne
genbruges.
Jeg er selvfølgelig
klar over,, at
ovennævnte kan
brændes, men
ville hellere
sortere til
genbrug.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Ved ikke

Ja

Ja
Saadan at
forstaa,at det her
jo kun er de f'ørste
forsøg paa ad aare
at kunne se en
virkning‐maaske til
glæde for mine
børne‐ og
oldebørn. "tidens
mølle maler
langsomt‐ men
den maler...

Mindre end hver
anden uge

Sortering, Fælles
aftaler med
naboerne

Ja, med flere af
mine naboer, som
deltager i
Nulskrald.

Aviser/papir,
Batterier,
Flasker/glas,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Ja

Ja

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering
p
g

Nej

Ja
Aviser/papir,
Batterier,, Dåser,,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Ja

Ja

Mindre end hver
anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap

Konservesdåser

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Var usikker på om Ja
og i givet fald hvor
jeg kunne aflevere
flasker fra
shampoo o.lign
samt pap fra
mad/chokolade/h
undekiks o.lign og
det har jeg nu
fundet ud af.......og
holdere fra
fyrfadslys.....

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Mindre end hver
Det er vel altid
anden uge
muligt at lære
noget nyt og få
nye vaner mht
sortering/genbrug.
...og håber, at
kunne påvirke mht
at mere skrald
kan/skal sorteres
og afhentes
hjemme; for os
uden bil ville det
være ideelt.
Arbejder i en
børnehave,
ø
, så ville
også være
interesseret i at
medvirke, hvis det
skal afprøves i et
distrikt, så eks
kartoner, aviser,
glas, plastdunke
kunne afleveres i
containere ved
institution, hvor
det så blev
fh

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

papiret omkring
tebreve, ja i det
hele taget papir ‐
mon det må
komme sammen
med aviser?
Jeg smed noget i
"nulskrald‐
container" for 4‐5
uger siden kan dog
ikke mindes hvad,
udover papir
omkring tebreve.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Vi er blevet en hel Ja
del mere
bevidste, vores
skraldebunke er
virkelig stødt og
roligt svunden ind.
og ja det er vi
rigtig glade for.

Ved ikke

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Måske vi kunne
Hver anden uge
blive endnu
klogere, (kunne i
evt have lyst til at
sætte flere
containere op hos
os som forsøg,
skulle i være
velkomne eller
andet i tænker
kunne være
smart.) Vi kunne
evt også dele med
naboer det har vi
faktisk overvejet
om det kunne lade
sig gøre ;)

nej men har haft
Sortering,
det til overvejese
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
tøj, legetøj

Ja

Det vil nok kræve, En gang om ugen
at det er lidt
nemmere at
komme af med
affaldet lokalt i
boligforeningen.
Jeg bor i en lille
lejlighed.

Nej, vil ikke
fortsætte

Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Pap

Nej

Nej

madaffald der ikke
skal til hund eller
til kompostering,
chipsposer der
ikke skal laves til
tasker. ;) andre
papir / folie poser

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Ja

Langt større effekt Ja
end vi troede
muligt ‐ vi
fortsætte

Spænden ‐ ikke
Mindre end hver
meget arbejde i
anden uge
det, da det
allerede er blevet
en vane

Nej
Sortering,
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden, Gå over til 14‐
dages tømning af
dagrenovation

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Jern/metal, andet
aluminium end
dåser, farligt
affald, plastdunke

Ja

Der kom flere
Ja
sorteringsmulighe
der. Det har vi
savnet længe.

hele
En ggangg om ugen
Jegg synes
y
g
sorteringssysteme
t skal udbygges.

Sortering,
g,
Kompostering

Nejj

Aviser/papir,
Ved ikke
/p p ,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Plastemballage

Ja

Vi har altid brugt Ja
at kompostsere, så
det var en dejlig
bekræ igelse.
Er blevet klogere
på sortering.

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap

Hver anden uge

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Jeg har fundet ud Nej
af, at der kan gå
mere i kompost
end jeg vidste.

Ja

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vi har ikke meget Mindre end hver
anden uge
skrald i forvejen
med 2 daglige
mennesker. Vi
håber at få ud af
det, at vi kan nøjes
med 14 dages
tømning.
En gang om ugen

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Kompostering,
nogen sortering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap

Sortering,
Kompostering

Nej

Ved ikke
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
p,
Plastemballage

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Ja

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja, jeg er blevet
Ja
klogere på nogle af
de nye
sorteringsmulighe
der.

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Mindre end hver
Fordi
affaldshåndtering anden uge
er en
udviklingsproces,
hvor systemer og
det mentale
forhold til affald
hele tiden skal
forandres.
På sigt skal
begrebet det
negativt ladede
"affald" erstattes
med det positive
"føde".
Lad os betragte
g de
sidste
generationers
affaldshåndtering
som en parentes i
menneskets
historie. I
fremtiden vil vi
kunne gøre det
langt bedre, end vi
gør det i dag.

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Sortering,
Nej
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Forskellige typer
umærket plast
Emballagepapir til
f.eks. smør og brie
Grønsags‐ og
frugtnet

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Ja

Ja

Ja

Ja

Vi er blevet
klogere på skrald
og mere bevidste
forbrugere....og
rigere! Vi bruger
ikke så mange
penge som før.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Mangler stadig at Mindre end hver
få udvidet
anden uge
sorteringen og
genbrugt meget
mere. Samt at få
sikkerhed for at
vores sortering
nytter noget. (Det
fortsætter andre
steder)

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
jern,alluminium,el‐
pærer

Det er sjovt.

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
farligt affald

Hver anden uge

Plejer at spørge
personalet på
genbrugspladsen.
Vær venlig og
informer dem
grundigt om
sorteringsprincipp
er og beholdere til
aﬀald.
Dette er også med
til at flere får lyst
til at sortere. God
service !!

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

vi er blevet
Ja
opmærksomme på
vores affalds‐
adfærd.

Ja

Vi havde ikke rigtig Nej
nogle
forventninger, ud
over at blive
klogere på hvilken
slags affald vi
havde mest af

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Hver anden uge

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Hver anden uge
Vi har ikke rigtig
gået op i det og
har følt det har
vært besværligt
pga. ekstra ture til
genbrugspladsen
ogg mangel
g på
p
plads til at
opbevare det
sorterede affald
indtil vi kom af
sted med det. Vi
blev mest presset
af en nabo til at
tilmelde os, så det
har ikke rigtig
været af interesse.

Sortering,
Kompostering

fælles container
på vejen

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
p,
Plastemballage

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

tomme shampoo
og creme
flakser/bøtter

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

P gr af det gode
formål og
resultaterne.
Undrer mig når jeg
hører / læser at
der er brugg for at
importer affald fra
andre lande ??

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

En gang om ugen

Sortering,
Kompostering

Naboerne er ikke
interesserede.

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
p,
Plastemballage

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Måske
tandpastatuber m
m, men det har jo
været drøftet på
møderne.

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

Havde ikke de
Ja
store
forventninger til
projektet inden
start, andet end at
sortere affald for
at gøre noget godt
for miljøet.
Efterfølgende
fundet
spørgsmålet om
affaldsforbrændin
g/varmeproduktio
n meget
interessant.

Ja

Ja

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Hver anden uge
Samme
begrundelse som
til at melde sig
første gang: vil
gerne gøre noget
godt for miljøet ‐
og vil gerne være
med til at finde ud
af, hvordan man
gør det.

Mindre end hver
anden uge

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap

Papirsposer (bl.a
havregrynsposer)
og servietter. Det
er ikke pap og
heller ikke papir,
hvad er det så?

Sortering,
Kompostering

Nej

Aviser/papir,
Ja
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage

Mælkekartonerne ‐
der bliver vel ikke
ved med at være
specielle
beholdere til disse
på
genbrugspladsen
efter projektet
eller?

Har I fået det ud Giv gerne en
af Nulskrald, som I uddybende
håbede på, da I
kommentar.
tilmeldte jer?

Hvis Nulskrald
fortsætter i en
fase 2, kunne I så
have lyst til at
være med igen?

Ja

Havde aldrig troet Ja
at jeg ikke skulle få
brug for min
skraldespand, men
i projektet kunne
jeg faktisk godt
havde undladt
den. Det syntes jeg
er tankevækkende
!

Ja

Vi og vores børn er Ja
blevet mere
bevidste om vores
affald, har udviklet
nye rutiner og er
blevet
overraskede over,
hvor lidt skrald vi
kan producere.

Giv gerne
uddybende svar
omkring, hvorfor I
vil/ikke vil være
med i en fase 2.

Hvor ofte har I
besøgt den lokale
genbrugsplads i
løbet af
Nulskrald?

Vil gerne finde en En gang om ugen
mere smart måde
at sortere på
derhjemme :)

Hver anden uge

Vil I fortsætte
med nogle af
Nulskrald‐
aktiviteterne, nu
hvor forsøget er
slut?

Har I lavet et
arrangement med
naboerne omkring
deling af tur til
genbrugspladsen?

Hvilke
affaldstyper
sorterer I i
derhjemme?

Er der nogle typer Hvis ja, skriv
af affald, du gerne venligst hvad det
ville af med, men er, I er i tvivl om
ikke ved, hvad du
skal gøre med?

Sortering,
Nej
Kompostering,
Deling af viden på
Facebook‐
gruppen/hjemmes
iden

Aviser/papir,
Nej
Batterier, Dåser,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Madaffald

Sortering,
Kompostering

Ja
Aviser/papir,
Batterier, Dåser,
Flasker/glas,
/g , Grønt
ø
køkkenaffald,
Kartoner (f.eks.
juice og mælk),
Pap,
Plastemballage,
Aluminium

Nej

Skumplastbakker
fra fx tomater

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Uenig

Forbrænding
Uenig
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Uenig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Uenig

Enig

Enig

Uenig

Enig

Meget uenig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Enig

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Meget enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Meget enig

Meget enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

det mest rigtige
for miljøet

Enig

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Enig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Meget uenig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Enig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

Enig

Uenig

Uenig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Ved ikke

Ved ikke

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Uenig

Meget enig

Ved ikke

Enig

Enig

Meget enig

Forbrænding er en Uenig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget uenig

Enig

Ved ikke

Uenig

Meget uenig

Enig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Uenig

Meget enig

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Forbrænding er en Uenig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Meget enig

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Meget enig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Meget enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Meget enig

Enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Meget enig

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Ved ikke

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Meget enig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Ved ikke

Uenig

Forbrænding
Enig
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Enig

Meget enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Meget enig

Uenig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Uenig

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Enig

Enig

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Enig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Uenig

Enig

Enig

Enig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Enig

Enig

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Enig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
CO2‐venlig varme
og el. Alt kunne
sådan set
brændes med
fordel.

Ved ikke

Ved ikke

Meget enig

Ved ikke

Meget enig

Enig

Ved ikke

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Uenig

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

Måske skudt lidt
over målet, men
det var ønskeligt

Meget enig

Meget enig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget enig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Meget enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Enig

Enig

Uenig

Uenig

Enig

Enig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Meget enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Enig

Enig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Enig

Forbrænding er en Meget enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Meget enig

Meget enig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Uenig

Meget enig

Enig

Uenig

Enig

Uenig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Enig

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Enig

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Enig

Uenig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Uenig

Uenig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Ved ikke
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Enig

Meget enig

Uenig

Meget enig

Ved ikke

Enig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Uenig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Ved ikke

Ved ikke

Enig

Ved ikke

Ved ikke

Ved ikke

Enig

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Enig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Meget uenig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Uenig

Meget enig

Meget uenig

Enig

Ved ikke

Uenig

Meget enig

Meget enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

vi er ikke helt
enige her. Vi har
både svar 3 og 4

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Meget enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Uenig

Meget enig

Uenig

Uenig

Meget uenig

Enig

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Enig

Meget enig

Uenig

Enig

Uenig

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Meget enig

Enig

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
CO2‐venlig varme
og el. Alt kunne
sådan set
brændes med
fordel.
Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Ved ikke

Uenig

Enig

Meget enig

Uenig

Meget enig

Meget enig

Uenig

Enig

Ved ikke

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Meget enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Meget enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Meget enig

Meget enig

Enig

Uenig

Meget enig

Enig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Meget enig
Forbrænding
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Meget enig

Meget enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Meget enig

Forbrænding er en Enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Enig

Enig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Uenig

Meget enig

Meget enig

Meget enig

Meget uenig

Enig

Forbrænding
Enig
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Meget uenig

Enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Meget enig
nødvendighed, da
der altid vil være
affald, som er
svært at
bortskaffe på
anden vis.

Meget enig

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Meget enig

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Forbrænding er en Enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

Enig

Enig

Ved ikke

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

Forbrænding
Enig
burde ikke være
nødvendig. Alt kan
genanvendes, og
virksomheder
burde omstille
deres produktion,
så affaldet var
lettere at
genanvende.

Meget enig

Meget enig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidste i
vores dagligdag.]

Forbrænding er en Meget enig
god måde at lave
energi på, hvis
man har sørget for
at sortere det
genanvendelige
affald fra først.

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end den
gennemsnitlige
husstand.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Alt som
kan genbruges
bliver udsorteret
og kørt til
genbrugspladsen.
]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Vi ville
gøre en større
indsats for
genbrug, hvis
flere affaldstyper
blev hentet ved
vores
husholdning.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Udsortering i
hjemmet er alt for
besværligt, og
udsortering burde
ske på et centralt
sorteringsanlæg.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Den
lokale
genbrugsplads er
for langt væk, og
det er skyld i, at vi
ikke sorterer
vores affald mere
end vi gør.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn?
[Størstedelen af
befolkningen
mener ikke, at
affaldssortering
har en betydning
for miljøet.]

I hvor høj grad er I
enige i følgende
udsagn? [Der er
for mange
forskellige
affaldstyper på
genbrugspladsen,
og det er svært at
vide, hvad kan
kom i de
forskellige
containere.]

Meget enig

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

