Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

DN, Permakultur
Danmark, Grøn
Hverdag

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Plakater/foldere

Fordi jeg allerede
sorterer men
gerne vil blive
bedre

Internet

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

Hus

1

0

Hus

1

0

0 200,000 ‐ 400,000 Ja
kr

Hus

2

1

1 >400.000

Nej

Gennem mit
arbejde for AVV

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
måneden
havde lyst til at
på
blive klogere
g
p
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Gård

2

0

0 >400.000

Nej

Internet

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

Et par gange om
året

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

invitation

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

Hus

1

0

0 >400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

1

1

1 >400.000

Nej

Bekendte

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
måneden
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

2

0

2 <200,000
kr
,

Nejj

Avis

Vi gø
gør det for
Et p
par ggange
g om
miljøets skyld.
året
Selvom det skulle
koste os mere tid
og flere penge, er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn til miljøet.

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Internet

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

Lejlighed

2

0

0 >400.000

Hus

2

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Avis

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

Hus

2

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Avis

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
havde lyst til at
året
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

2

0

1 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Avis

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Hus

2

0

0 >400.000

Internet, Bekendte Vi gør det, fordi vi Flere gange om
synes, at det bliver måneden
sjovt at deltage.
Normalt går vi ikke
så meget op i
vores affald.

Hus

2

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Som led i AVVs
nyhedsbrev

Vi gør det, fordi vi En gang om
måneden
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

2

0

0 >400.000

Nej

Bekendte

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

Hus

1

0

0 >400.000

Nej

Bekendte

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

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hus

2

0

4 >400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

2

0

0 >400.000

Ja

Hus

2

0

Hus

1

0

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

DN

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Bekendte, Direkte Vi gør det, fordi vi En gang om
opfordring fra AVV havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Avis

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Avis

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet ogg
vores egne vaner.

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Bekendte

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

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
2 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hus

2

1

Hus

1

1

2 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

dobbelthus

1

0

0 200,000 ‐ 400,000 Ja
kr

Hus

2

0

0 >400.000

Nej

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Avis, Bekendte

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
havde lyst til at
året
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Internet, Bekendte Vi gør det, fordi vi Et par gange om
året
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

wwf

Internet

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
havde lyst til at
året
blive klogere på
affaldsområdet ogg
vores egne vaner.

Avis

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

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Grønne Guide
inHjørring

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

Landbrug

2

0

0 >400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Rækkehus

1

0

0 <200,000 kr

Nej

Internet

Et par gange om
Vi gør det for
året
miljøets skyld.
Selvom det skulle
koste os mere tid
og flere penge, er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn
y til miljøet.
jø

Hus

2

0

1 >400.000

Nej

Internet

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Avis

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

fordi de andre
husstande paa
vejen er gaaet ind
for det
Vi gør det for
miljøets skyld.
Selvom det skulle
koste os mere tid
og flere penge, er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn til miljøet.

Hus

2

2

0 >400.000

Hus

1

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Genbo

Hus

1

0

0 <200,000 kr

Nej

Bekendte

Hus

2

0

1 >400.000

Nej

Avis, Radio

Et par gange om
året

Et par gange om
året

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

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Ja

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

WWF

Face book

Hos os er det en Et par gange om
sammenfatning af året
flere punkter. Vi
regner med at
blive klogere og
derved passe på
miljøet, vores tid
og vaner

Hus

2

0

3 >400.000

Hus

1

0

1 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

nabo

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

Hus

2

0

2 >400.000

Avis

Vi gø
gør det,, fordi vi En ggangg om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Nejj

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
2 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

avv

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
regner med at
måneden
spare tid på vores
affaldsproduktion,
fx ved at tage
sjældnere i
supermarkedet,
planlægge vores
forbrug, færre
ture ud med
skraldespanden og
mere
koordinerede ture
til
genbrugspladsen.

Hus

3

1

Hus

2

0

‐ 400,000
Nejj
0 200,000
,
,
kr

Avis

Vi gø
gør det,, fordi vi En ggangg om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

1

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Bekendte

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

På min
arbejdsplads

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

2

0

2 >400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

2

0

0 >400.000

Nej

Avis

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
havde lyst til at
året
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

2

0

2 >400.000

Nej

kendskab til AVV

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet ogg
vores egne vaner.

Lejlighed

1

0

0 <200,000 kr

Nej

Bekendte

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
havde lyst til at
året
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

landejendom

2

0

1 >400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Ja

Hus

2

0

0 >400.000

Nej

Avis

Vi gør det, fordi vi En gang om
måneden
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

3

1

0 >400.000

Nejj

Min kone

Vi gø
gør det,, fordi vi En ggangg om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

1

0

0 >400.000

Nej

Bekendte

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

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Danmarks
Bekendte
Naturfredningsfor
ening

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

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Bekendte

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
havde lyst til at
året
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
1 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Dansk
Bekendte, via
vegetarforening, facebook
Danmarks
Naturfredningsfor
ening, Verdens
Skove, måske flere

Hus

2

0

Lejlighed

2

0

1 200,000 ‐ 400,000 Ja
kr

Hus

2

0

0 >400.000

Nejj

Avis

Vi gø
gør det,, fordi vi En ggangg om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

1

1

2 >400.000

Nej

Avis

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

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

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
3 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hus

2

0

Hus

2

0

2 >400.000

Hus

1

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Nejj

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

hos avv i hjørring Vi gør det, fordi vi En gang om
regner med at
måneden
spare tid på vores
affaldsproduktion,
fx ved at tage
sjældnere i
supermarkedet,
planlægge vores
forbrug, færre
ture ud med
skraldespanden og
mere
koordinerede ture
til
genbrugspladsen.

Internet

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

Internet, Avis,
Bekendte,
Plakater/foldere

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Hus

2

0

3 >400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

2

3

0 >400.000

Nej

Avis

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

Hus

2

0

0 >400.000

Nej

Avis

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

Hus

2

1

3 >400.000

Nej

Bekendte

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

AVV arrangement Vi gør det fordi vi i Flere gange om
forvejen sorterer måneden
en del og for at få
dette sat mere i
system.

Vi bor i

Lejlighed

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Bekendte

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

2

0

2

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Avis

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

Hus

2

1

1 >400.000

Radio

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

Hus

2

0

0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Nej

materiale fra AVV Vi gør det, fordi vi En gang om
synes, at det bliver måneden
sjovt at deltage.
Normalt går vi ikke
så meget op i
vores affald.

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
0 200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Avis, Radio

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

Lidt af det hele og
fælles
familieprojekt
Vi gør det, fordi vi
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne
g vaner.

Hus

2

0

Hus

2

2

1 >400.000

Nej

Avis

nedlagt ejendom

2

0

2 >400.000

Nej

Avis

Hus

1

1

1 <200,000 kr

Nej

nabo

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

Hus

2

0

2 >400.000

Nej

Avis

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Flere gange om
måneden
Et par gange om
året

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Avis, Arbejde og
familie i
Tankegang

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Hus

2

0

2 >400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

2

0

3 >400.000

Nej

Internet, Avis, TV

Flere gange om
Det er dels for
måneden
blive klogere på
vores affaldsvaner,
men meget for at
lære børnene at
mange ting kan
genbruges og det
er godt for vores
miljø. Så tænker
jeg det som
familieprojekt:‐)
p j
)

Hus

1

0

0 <200,000 kr

Nej

Bekendte

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

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Rækkehus

1

0

0

<200,000 kr

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Ja

Hus

3

0

0

>400.000

Nej

Bekendte

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

Hus

3

0

0

>400.000

Nej

Avis

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

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Danmarks
Avis, nyhedsbrev Vi gør det for
Et par gange om
Naturfredningsfor
miljøets skyld.
året
ening,
Selvom det skulle
Greenpeace
koste os mere tid
og flere penge, er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn til miljøet.

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

1

0

0

<200,000 kr

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

2

0

1

>400.000

Nej

Lejlighed

2

0

0

nedlagt landbrug, 2
nu kultursted og
teater. periodevis
udlejning.

0

Hus

0

2

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Avis

Vi gør det, fordi vi Sjældent
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Nabo

Hele vores vej gør En gang om
det, så ville vi da måneden
også være med

200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Avis

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

0

200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Jeg var på AVV, Hj. Vi gør det, fordi vi Flere gange om
i anden
havde lyst til at
måneden
sammenhæng
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

3

>400.000

Bekendte

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Nej

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Havde problem
med at have
skraldet i posen

En gang om
måneden

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

1

0

2

<200,000 kr

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

2

0

2

>400.000

Hus

2

0

0

<200,000 kr

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Avis

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

Nej

Avis

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
måneden
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Nej

Avis

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
regner med at
året
tid på
spare
p
p vores
affaldsproduktion,
fx ved at tage
sjældnere i
supermarkedet,
planlægge vores
forbrug, færre
ture ud med
skraldespanden og
mere
koordinerede ture
til
genbrugspladsen.

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

2

0

2

>400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Ja

Hus

2

0

2

>400.000

Nej

Rækkehus

1

0

3

200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

WWF

Arbejder hos AVV Vi gør det for
En gang om
miljøets skyld.
måneden
Selvom det skulle
koste os mere tid
og flere penge, er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn til miljøet.

Facebook og
samarbejde med
AVV gennem
arbejde

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

Avis

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
havde lyst til at
året
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

2

0

0

>400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hus

2

1

0

>400.000

Nej

Hus

2

0

0

>400.000

Ja

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

DN

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Avis

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

Tankegang

Vi gør det, fordi vi En gang om
måneden
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Arbejde
j

Vi gø
gør det for
Et p
par ggange
g om
miljøets skyld.
året
Selvom det skulle
koste os mere tid
og flere penge, er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn til miljøet.

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

1

1

2

>400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Landejendom

2

0

1

>400.000

Nej

Hus

2

0

0

>400.000

Ja

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

WWF, DN,
Greenpeace

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Bekendte

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

Bekendte

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

Internet, Avis

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

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

2

0

2

>400.000

Hus

1

0

0

200,000 ‐ 400,000 Ja
kr

Lejlighed

1

1

0

>400.000

Hus

2

0

0

<200,000 kr

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

nabo

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

Avis, Bekendte

Vi gør det, fordi vi Et par gange om
året
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Nej

Bekendte

Vi gør det, fordi vi Sjældent
havde lyst til at
på
blive klogere
g
p
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Nej

Avis

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Natur og miljø

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

2

0

0

>400.000

2

0

0

2

1

2

Hus

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

dansk
naturfredning

Avis

Vi gør det, fordi vi Flere gange om
regner med at
måneden
spare tid på vores
affaldsproduktion,
fx ved at tage
sjældnere i
supermarkedet,
planlægge vores
forbrug, færre
ture ud med
skraldespanden og
mere
koordinerede ture
til
genbrugspladsen.

‐ 400,000
Nejj
200,000
,
,
kr

Avis

Vi gø
gør det,, fordi vi En ggangg om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

>400.000

Internet

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

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Ja

Nej

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

nedlagt landbrug

2

0

2

Lejlighed

1

0

Hus

2

Hus

1

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

>400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Nej

0

<200,000 kr

Ja

Greenpeace

0

0

>400.000

Nej

3

0

200,000 ‐ 400,000 Ja
kr

DN

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

pressemeddelse

vil gerne have
Et par gange om
indflydelse så det året
bliver nemmere at
være miljøbevidst.

Avis

Vi gør det, fordi vi Aldrig
havde lyst til at
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

Avis

En gang om
Vi gør det for
måneden
miljøets skyld.
Selvom det skulle
koste os mere tid
penge,
ogg flere p
g , er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn til miljøet.

Internet, Avis, DN styrke flere
En gang om
affaldssorteringer/ måneden
genbrug generalt

Vi bor i

Hvor mange
voksne, unge og
børn bor i
husstanden?

Hus

2

0

0

>400.000

Hus

2

1

0

Hus

1

0

0

200,000 ‐ 400,000 Nej
kr
200,000 ‐ 400,000 Nej
kr

Hus

2

0

0

Hvad var
husstandens
samlede indkomst
før skat sidste år?

>400.000

Er der nogen i
huset, der er
medlem af en
miljøorganisation
?
Ja

Nej

Hvorfor har I valgt Hvor ofte besøger
I den lokale
at deltage i
projekt Nulskrald? genbrugsplads?

Hvis ja, skrev
hvilken
miljøorganisation(
er)

Hvordan blev I
opmærksomme
på projekt
NulSkrald?

DN og DOF

Avis, Henvendelse Vi gør det for
En gang om
fra AVV
miljøets skyld.
måneden
Selvom det skulle
koste os mere tid
og flere penge, er
det vigtigt, at der
bliver taget
hensyn til miljøet.

Bekendte
Bekendte

Arbejdet

valgmulighed 3
samt 5
Vi gør det, fordi vi
synes, at det bliver
sjovt at deltage.
Normalt går vi ikke
så meget op i
vores affald.

Et par gange om
året
Et par gange om
året

Vi gør det, fordi vi En gang om
havde lyst til at
måneden
blive klogere på
affaldsområdet og
vores egne vaner.

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

Det er lidt svært at
gennemskue
hvordan
forskellige former
for emballage skal
sorteres .
Indpakning fra
grøntsager, statoil
med papir på den
ene side for
eksempel

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Meget enig

Enig

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

Meget enig

Meget enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

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

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Enig

Meget enig

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Plast, Pap,
Batterier

Nej

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Meget enig

Enig

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

Nej

Som
Fordi vi ikke ved, Nej
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

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

Enig

Meget enig

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Plast, Pap,
Batterier, farligt
affald

Ja

LED‐pærer

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

det er ok med
almindelige
glødepærer

Nej

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

Ja

elpærer

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

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

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

Uenig

Enig

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

Enig

Enig

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Feks.:
‐ om
mælkekartoner
må skylles og
tages med på
genbrugspladsen?
(Men så bruger
man jo unødigt
vand)
‐
leverpostejbakker
(se ovenstående)
‐ staniol
Andre
affaldsprodukter,
som ikke stammer
fra køkkenaffald,
spørger vi jo bare
om på
genbrugspladsen

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Ja

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

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

Enig

Enig

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

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Som
Fordi vi mener, at Nej
husholdningsaffald det er den
/dagrenovation
korrekte måde at
smide det ud.

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Batterier

Ja

konserveringsdåse den røde
r
miljokasse
j

det gør vi heller
ikke

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Ja

Gamle
mobiltelefoner

Fordi andet er for Nej
omstændigt.

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

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

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

Enig

Enig

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

Enig

Uenig

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

Uenig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

Ved ikke

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Vi er i tvivl om
Som
Fordi vi ikke ved, Ja
f.eks.
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
konservesdåser og /dagrenovation
gøre ved el‐pærer
andet
"metalemballage".
"Grænseøl/sodava
ndsdåser" har vi
styr på, men øvrig
metalindpakninger
: Hvor hører
ø det
hjemme?

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

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

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

Ved ikke

Enig

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

Enig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Nej

Fordi vi ikke ved, Nej
Som
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

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

Ja

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

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

Plast

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Nej

Som
Fordi vi ikke ved, Ja
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

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

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

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

Ved ikke

Ved ikke

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

Ved ikke

Ved ikke

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

Enig

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Ved ikke

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Ved ikke

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

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Fordi andet er for Nej
omstændigt.
g

svært at forholde Enig
sigg til at alt
emballage på
daglige produkter
skulle kunne
genbruges.

Enig

Enig

Som
Fordi vi ikke ved, Nej
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

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

Enig

Uenig

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Plastemballage fra På
f.eks. kød
genbrugspladsen
(eventuelt med
Konserves dåser brug af
fra f.eks. henkogt miljøkassen)
frugt
makrel i tomat

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g , Pap,
p,
Batterier

Ja

dåser, konserves, det er lidt
svingende
gglas‐
g

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

Ja

Elapparater,
elpærer

Ja

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Batterier

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

plastflasker (eks
Som
Fordi vi ikke ved, Ja
fra shampoo), pap husholdningsaffald hvad vi ellers skal
(fra eks tørre
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer
madvarer)

Nej

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

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Plast

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

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

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

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

Ved ikke

Enig

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Uenig

Enig

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

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

Ved ikke

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Fordi vi ikke ved, Nej
hvad vi ellers skal
gøre ved el‐pærer

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Batterier

Nej

Som
Fordi vi mener, at Nej
husholdningsaffald
det er den
g
/dagrenovation
korrekte måde at
smide det ud.

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

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

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

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

Enig

Uenig

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Nej

Som
Fordi vi ikke ved, Nej
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Enig

Enig

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

Uenig

Ved ikke

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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,
Flasker/glas,
Batterier

Ja

Fordi vi ikke ved, Nej
konserveringsdåse Som
r
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer
elektronik
elpærer

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Ja

Div dåser, stanniol, Som
Fordi andet er for Nej
"mad‐karton" ‐fra husholdningsaffald omstændigt.
eks mælk, juice og /dagrenovation
havregryn.

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Ved ikke

Uenig

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

Uenig

Meget uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Batterier

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

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

Nej

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Ja

Eks
mælkekartoner
mm hvor pap og
plast er blandet.

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Uenig

Uenig

Som
Fordi andet er for Nej
husholdningsaffald
omstændigt.
g
g
/dagrenovation

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

Uenig

Meget uenig

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

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

Enig

Uenig

Nej

Nej

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Pap,
Batterier, farligt
affald i rød kasse

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

Ja
Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald, Pap,
Batterier

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Nej

Gamle
mobiltelefoner

Staniol
Foliebakker
Plastikbakker (som
der har været kød
i)

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Som
Fordi andet er for Nej
husholdningsaffald omstændigt.
/dagrenovation

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

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

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

Enig

Ved ikke

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

Meget enig

Enig

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

Uenig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

Fordi vi mener, at Ja
Som
husholdningsaffald der ikke er en
/dagrenovation
miljøpåvirkning
ved det.

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

Uenig

Enig

Ja
Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald, Pap,
Batterier

Elpærer og gamle Som
Fordi andet er for Ja
mobiler
husholdningsaffald
omstændigt.
g
g
/dagrenovation

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

Enig

Uenig

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

mælkekartoner,
plastbakker

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

Uenig

Uenig

Aviser/papir,
Nej
Flasker/glas, Plast,
Pap, Batterier

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

Ja
Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g , Grønt
ø
køkkenaffald, Pap,
Batterier

konservesdåser
plast
p

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Ved ikke

Uenig

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

Meget enig

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Storskrald

Nej

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Grønt
køkkenaffald

Ved ikke

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Ja

Spørger på
Som
Fordi andet er for Ja
omstændigt.
ggenbrugspladsen,
gp
, husholdningsaffald
g
g
hvis jeg er i tvivl. /dagrenovation

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

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

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

Enig

Uenig

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

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.

Enig

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Batterier

Nej

Fordi andet er for Nej
Som
husholdningsaffald omstændigt.
/dagrenovation

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g , Pap,
p,
Batterier

Ja

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Plast og dåser

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Nej

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

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

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

Uenig

Meget uenig

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

Enig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

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

flamingo
diverse
plastikprodukter:
f.eks. skruelåg,
husholdningsfilm,
kødbakker,
frugt/grønt
embalage i plastik

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

Enig

Uenig

Flasker/glas, Grønt Ja
køkkenaffald,
Batterier, Elpærer

Alle former for
plast (kødbakker,
film fra bakker
med grøntsager,
plastposer fra
f.eks. kartofler
osv.)

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Ved ikke

Uenig

i den røde
milijøkasse
hjørring kommune
har udlevert

Nej

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

Enig

Meget enig

Aviser/papir,
Ved ikke
Flasker/glas,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Batterier,
milijøfarligt affald

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,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Ja

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

Nej

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Plast, Pap,
Batterier, Metal,
Elektronik skrot
m.m.

Ja

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Fordi vi ikke ved, Nej
Hvor de forskellige Som
ting skal hen. Fx
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
dåser
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

Indtil videre er
meget af det
kommet i
brændbart, men
f.eks. emballage
med klar folie, små
stykker papir fra
bouillon
terninger(alu
belagt).

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

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

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

Uenig

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Enig

Enig

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

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
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Batterier

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

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Ja

æggebakker
plastæggebakker
plastdunke
plastbakker l fars
pap med tape ‐
skal tapen rives af?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Uenig

Uenig

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Uenig

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

Meget uenig

dåser,
Som
Fordi vi ikke ved, Nej
mælkekartoner
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
(vidste jeg ikke før /dagrenovation
gøre ved el‐pærer
jeg nu lige har
undersøgt det)

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

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

Nej

Glødepærer i
husholdningsaffald
, sparepærer på
genbrugspladsen

Fordi vi mener, at Nej
der er stor forskel
på, om det er en
gammeldags
glædepære eller
en moderne
elsparepære

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Det gø
gør vi yderat
y
sjældent

Ved ikke
Aviser/papir,
/p p ,
Flasker/glas,
Dåser, Grønt
køkkenaffald, Pap,
Batterier

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Nej

Når der er noget,
g ,
prøver vi os frem,
eller spørger på
genbrugspladsen.

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

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

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

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

Enig

Uenig

Ja

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

Meget
g enigg

Meget
g enigg

Ja

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

Uenig

Uenig

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

Fordi vi mener, at Ja
Som
husholdningsaffald der ikke er en
/dagrenovation
miljøpåvirkning
ved det.

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

Uenig

Uenig

Ved ikke

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

Enig

Enig

Aviser/papir,
Ved ikke
Flasker/glas,
Dåser, Grønt
køkkenaffald, Pap,
Batterier, Metal,
elektronik

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Enig

Uenig

Aviser/papir,
Nej
Grønt
køkkenaffald, Pap,
Batterier

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

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Uenig

Uenig

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

Enig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

Aviser/papir,
Nej
Flasker/glas, Pap,
Batterier, grønt
om sommeren,
hvor det er lettere
at gå ud til
kompostbeholder
en

PLast generelt.
Hvad er hvad? PE,
PP, PVC, hvordan
finder man ud af
hvad der er hvad
og skal det
overhovedet
skilles ad?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Enig

Uenig

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

Enig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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,
Flasker/glas,
Dåser, Pap,
Batterier

Ja

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g , Pap,
p,
Batterier

Nej

Mælkekartoner og
plastbakker fra
kød.
Brugte plast poser
kan de gå i klar elle
farvet folie?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

Enig

Enig

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

Meget uenig

Meget uenig

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Ja

konservesdåser
forskellige el‐
pærer

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

almindelige el‐
pærer og
halogenpærer

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

Aviser/papir,
Ja
Flasker/glas, Plast,
Pap, Batterier

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

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

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g , Pap,
p,
Batterier

Nej

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

lægger dem i den
røde spand vi har
fået som
dagsrenovation

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Ja

Fordi vi mener, at Nej
der ikke er en
miljøpåvirkning
ved det.

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

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

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

Uenig

Enig

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

Meget enig

Meget enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Fordi andet er for Ja
omstændigt.

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Ved ikke

Batterier. Vi har
familie der ikk har
bil og ikke ved
hvor de skal
aflever deres
batterier,
medmindre at vi
tager dem med for
dem. Hvor kan de
aflever dem ud
over
genbrugspladsen?

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

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

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

Ved ikke

Uenig

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

Enig

Uenig

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Nej

plastictuber fra
tandpasta, creme
osv, kaffeposer
(dem kaffen er i),
plasticpropper fra
vinflasker,
bananskrald, der
ikke er økologisk

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Fordi vi ikke ved, Ja
hvad vi ellers skal
gøre ved el‐pærer

Som
Fordi vi mener, at Nej
husholdningsaffald det er den
/dagrenovation
korrekte måde at
smide det ud.

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

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

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

Enig

Uenig

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

Enig

Uenig

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Nej

Fordi andet er for Nej
Som
husholdningsaffald omstændigt.
/dagrenovation

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

Nej

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Nej

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

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

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

Enig

Meget uenig

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

Enig

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ja

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

Glødepærer
smides i
dagrenovationen,
elsparepærer
afleveres som
farligt affald

Ja
Mener I med el‐
pærer at det er
glødepærer eller el‐
sparepærer? For
der er jo forskel
på, hvordan vi
afleverer dem.

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Meget enig

Meget enig

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

Enig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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,
Ved ikke
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Batterier

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Batterier

Nej

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

Ja

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

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

Uenig

Uenig

Som
Fordi vi ikke ved, Nej
husholdningsaffald
hvad vi ellers skal
g
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

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

Enig

Uenig

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

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

Enig

Uenig

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Forskellige typer
plastik

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Ja

Nej

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Batterier

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Fordi andet er for Ja
omstændigt.

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g , Pap,
p,
Batterier

Nej

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Flasker/glas,
Dåser, Pap,
Batterier

Ved ikke

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Dunke fra
hårshampoo og
andet plast

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

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

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

Uenig

Meget uenig

Nej

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

Uenig

Uenig

Fordi vi mener, at Nej
det er den
korrekte måde at
smide det ud.

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

Enig

Enig

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Ja

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Batterier,
Nogen gange
kompostaffald

Nej

Plastiktyper
(beholdere,
indpakning mm.)

Sparepærer
afleveres som
farligt affald

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Nej

Fordi vi ikke ved, Ja
hvad vi ellers skal
gøre ved el‐pærer

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

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

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

Enig

Uenig

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

Enig

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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,
Nej
Flasker/glas, Plast,
Pap, Batterier

Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Plast, Pap,
Batterier

Ja

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Fordi vi ikke ved, Nej
Som
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

el pære, lysstofrør. Som
Fordi vi ikke ved, Ja
Men han ved det husholdningsaffald
hvad vi ellers skal
g
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer
sikkert på
genbrugspladsen
så der kan jeg jo
spørge.

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

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

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

Uenig

Enig

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

Enig

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas,
Dåser, Batterier

Nej

Fordi vi mener, at Nej
Som
husholdningsaffald der ikke er en
/dagrenovation
miljøpåvirkning
ved det.

På
ggenbrugspladsen
gp
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Ved ikke
Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g , Grønt
ø
køkkenaffald, Pap,
Batterier

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Ja

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

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

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

Uenig

Uenig

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

Enig

Enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas, Pap,
Batterier

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

Aviser/papir,
Ved ikke
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald, Pap,
Batterier

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

Enig

Enig

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

Ved ikke

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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,
Flasker/glas,
Dåser, Batterier

Ja

Ja
Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Plast, Pap,
Batterier,
elektronik og
metal og
småtbrændbart og
konservesdåser
Aviser/papir,
Flasker/glas,
Batterier

Nej

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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

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

Fordi vi mener, at Nej
plastemballage fra Som
madvarer.
husholdningsaffald der ikke er en
/dagrenovation
miljøpåvirkning
ved det.

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

Enig

Enig

Plast affald ‐ det er
svært at regne
g ud
hvad de vil
modtage.
Hvor meget plast
må der sidde på
pap for det stadig
giver mening.

nogle til glasaffald ‐
halogen.
g
elsparepærer til
elektronik skrot

Ja

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

Enig

Uenig

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Nej

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

Uenig

Uenig

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Ja
Aviser/papir,
Flasker/glas, Grønt
køkkenaffald,
Batterier, Låg fra
glasambalage

Konservesdåser.
Forskellige
plasttyper f.eks.
fra indpakning af
mad, flasker med
rengøringsmidler
og sort plast.

Ja
Aviser/papir,
Flasker/glas,
/g ,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Plast, Pap,
Batterier,
brugbare
plastbeholdere,æg
gebakker
Aviser/papir,
Nej
Flasker/glas,
Dåser, Grønt
køkkenaffald,
Plast, Pap,
Batterier

Brugbare
afleverer kun
plastbeholdere fra lysstofrør
p
y
ø
marmelade, is,
hårshampoo ,
creme m.m. samt
æggebakker og
syltetøjsglas til
genbrug.
Øldåser uden pant
og alle
konservesdåser
går til metal
(konservesdåser
efter at de er
rengjorte). Af og til
ryger de også i
glasboblen!

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Som
Fordi vi ikke ved, Ja
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

På
genbrugspladsen
(eventuelt med
brug af
miljøkassen)

Fordi vi mener, at Ja
det er den
korrekte måde at
smide det ud.

Ja

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

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

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

Enig

Enig

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

Meget enig

Meget enig

sidste 3 alle valgt

Ved ikke

Meget enig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

Meget enig

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

Aviser/papir,
Flasker/glas

Ja

BLANK

Som
Fordi vi ikke ved, Ja
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
gøre ved el‐pærer
/dagrenovation

Flasker/glas

Ja

konservesdåser,
elpærer

Som
Fordi vi ikke ved, Nej
husholdningsaffald hvad vi ellers skal
/dagrenovation
gøre ved el‐pærer

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

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

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

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

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

Uenig

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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?

Hvordan skiller I
jer af med
udtjente el‐
pærer?

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

Ja

Som
Fordi vi mener, at Ja
husholdningsaffald der ikke er en
/dagrenovation
miljøpåvirkning
ved det.

Plast
Mælke‐ og
juiceemballager

Hvis jeres gamle el‐ AVV forærer alle,
pærer kommer
der deltager i
med i
NulSkrald, en
dagrenovation,
gratis beholder til
hvorfor vælge I så kompostering af
denne løsning?
husholdningsaffal
d og haveaffald.
Har I i forvejen en
kompostbeholder
?

Hvad er jeres
holdning til
forbrænding af
affald?

I hvor høj grad er I
enig i følgende
udsagn? [I denne
husstand er vi
miljøbevidst i
vores daglige
dag.]

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
enig i følgende
udsagn? [Denne
husstand
genbruger mere
end det
gennemsnitlige
husstand.]

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

Enig

Meget enig

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

der går sport i at sortere
affaldet
det giver mulighed for at
vise min interesse for at
ressourcer bliver genbrugt
bedst muligt.
En endnu bedre udgave af
genbrug
er efter
b
ft min
i
mening, at ting laves så de
kan "upcycles", jævnfør
Cradle to Cradle.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Uenig

vi tror projektet vil tvinge os
til at være meget mere
bevidst og omhyggelig i
forhold til hvordan vi køber
ind, smider ud og genbruger.

Uenig

Ved ikke

Ved ikke

Enig

Ved ikke

Vi vil gerne lære mere om
hvordan vi kan blive bedre til
at komme af med vores
affald på en miljøvenlig
måde.

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

man altid kan blive bedre til
at sortere ikke brændbart
ud.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Ved ikke

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Det blilver spændende at se,
hvor lidt affald vi kan ende
med at producere og fordi
det er en god anledning til i
fællesskab at få kigget på
familiens forbrugsvaner.

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Uenig

vi vil gerne laver mindre
affald og genbrug og
kompostere alt andet

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

der kommer fokus på
genbrug og ombrug.
Danmark er bagud mange
andre lande mht. at sortere
affald.

Uenig

Ved ikke

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Vi gerne vil blive endnu
bedre til at sortere vores
aﬀald.
Og fordi vi godt kunne
tænke os at lære at handle
mere fornuftig ind.
Affaldsmæssigt og
pengemæssigt.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Meget enig

resultatet muligvis vil gøre at
dem som ikke har mulighed
for at komme til
genbrugspladserne, kan få
mulighed for at sortere
hjemme

Meget enig

Enig

Uenig

Enig

Meget uenig

vi bliver mere bevidste om
vores vaner/uvaner mht
skrald.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Uenig

..vi håber på at få mere
klarhed over de spørgsmål,
som vi i dag ikke ved nok
om. F.eks hvor meget af det
daglige affald der kan
bortskaffes uden at skulle
forbrændes.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Ved ikke

Meget uenig

Uenig

Uenig

vi er dårlige til at sortere
plastic (husholdning) fra og
derfor er vi spændte på at se
hvor meget plastic vi
egentlige bruger i den
daglige husholdning

Meget enig

Uenig

Uenig

Ved ikke

Uenig

vi kan genbruge vores affald
til kompost og anvende
denne i vores have.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Ved ikke

Meget uenig

Enig

Enig

Den kan gøre en mere
bevidst.
Måske også flere mulighder
for at komme af med
forskellige ting i hjemmet.
Eksempelvis aviser i en
container som bliver tømt
1gang
om måneden.
1
å d

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

1. Vi håber på at hele
familien bliver mere
bevidste om det affald vi
producerer, og vigtigheden
af at få det sorteret
2. Vi gerne vil udvikle et
bedre system til at sortere
affald
ff ld inde
i d i huset
h t ‐ og ikke
ikk
kun i garagen :‐)
3. Det bliver et sjovt fælles
projekt for hele familien.

Enig

Meget enig

Uenig

Ved ikke

Meget uenig

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

vi herigennem håber at blive
mere bevidste omkring
hvordan vi kan sortere vores
affald så det kan blive en
resurce fremfor en
belastning for miljøet. En
større viden på området vil
hjælpe
mere
hj l os til att sortere
t
end vi allerede gør.

Uenig

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

vi gerne vil aflevere et mere
rent samfund til vores
efterkommere.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

vi ønsker at blive bedst mulig
til at sorterer efter de
miljøregler/krav og
forventninger man
overordnet ligger for dagen.
Og så vil vi gerne give vores
børn gode vaner, hvilket vi
fagligt
bliver
f li t forhåbentlig
f håb tli bli
klogere på undervejs i
forløbet.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Enig

Dels kan vi blive klogere og
mere opmærksom på
affaldssortering, dels et godt
signal at sende til
børnene.og til sidst: at støtte
et godt initiativ

Meget enig

Meget uenig

Ved ikke

Ved ikke

Uenig

jeg regner med at lære
noget og blive klogere på at
sortere det affald jeg pt
smider i dagrenovation.....(+
evt påvirke, at flere typer
affald kan hentes ved de
enkelte huse/veje.)

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Uenig

Enig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

vi synes ideen er god‐

Uenig
Meget enig

Meget uenig
Meget uenig

Meget uenig
Meget uenig

Enig
Meget enig

Meget uenig
Enig

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget enig

Meget uenig

Vi bliver mere bevidste om
hvilke
h ilk muligheder
li h d der
d er for
f
håndtering af affald. Her
tænker jeg kompost, plastic
og reanvendelse.

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

fordi det er godt for miljøet
og fordi vi som familie skal
ændre vores vaner.

Der skal gøres noget for
miljøet

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

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

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

I hvor høj grad er I enig 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
Meget enig

Ved ikke
Meget uenig

Uenig
Meget uenig

Ved ikke
Uenig

Uenig
Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

Meget uenig

Enig

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

jeg har ønsket mig dette i
mange år og undret mig over
at der ikke er blevet gjort
noget konkret på landsplan.

Vi gerne vil gøre et forsøg på
at mindste mængden af
affald i vores skraldespand.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Enig

Enig

Enig

Vi gerne vil blive klogere. vi
deltager som familie , og
håber på at den viden vi gør
os, sætter sport, så vi både
nu og i de kommende
generationer, gør en forskel
for det danske miljø

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

blive bedre til at sortere og
bedre fællesskab på vejen da
vi alle er med. festen :)

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Vi kan blive bredere til at
sortere og fordi vi har to
børn der gerne må lære
noget mere om genbrug.

Meget enig

Enig

Enig

Enig

Enig

Vi kan måske lærer noget
nyt om sortering

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

vi gerne vil medvirke til, at
der bliver genbrugt mere
affaldsmateriale, end
tilfældet er i dag

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Meget uenig

skabe en større disciolin
således at man husker at
sortere affaldet . Det er vel
egentligt en vane der skal
ændres .

Uenig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Uenig

vi tror vi kan soreter vores
affald endnu bedre end vi
gør i dag. Vi vil også gerne se
om vi kan ændre på vaner,
som måske ikke på
nuværende tidspunkt sætter
vores bortskaffelse af affald
forrest.

Uenig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Ved ikke

Uenig

Uenig

Uenig

Meget uenig

vi forventer at blive klogere
på vores vaner og få øjnene
op for, de muligheder der
faktisk eksisterer for
affaldssortering

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Enig

det altid er godt at blive
mere opmærksom på hvad
man kan gøre for at hjælpe
miljøet

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

det er lidt sjovt og se om
man ikke kan komme lidt
længere med sortering og
nulskrald giver lidt
motivation

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Uenig

Uenig

Ved ikke

Uenig

vi i forvejen tænker meget
på miljø og CO2 udslip, og
går meget ind for
genbrugstanken, både i
forhold til affald, men også i
forhold til så mange andre
ting, som f.eks. tøj og
møbler.
bl Vi gerne være med
d
til at bremse lidt op i forhold
til dette "brug og smid væk"
samfund vi lever i.
Endelig er det en chance for
at få gang i vores
kompostbeholder, som vi
har haft i mange år, uden at
have haft optimal glæde af
den.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

Vi mener, at affaldssortering
vil blive et krav. Derfor vil vi
gerne være med til at finde
ud af, hvordan det kan gøres
nemmest/bedst/billigst.

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

jeg går ind for genbrug

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Vi vil være bedre til at passe
på vores miljø og hjælpe
vores børn til en grøn
fremtid.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

Vi regner med at blive rusket
lidt op i og få mere viden om
hvordan vi bedre kan sortere
vores affald.

Ved ikke

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

‐vi gerne vil passe på miljøet
og forventer at få ny
viden/indsigt/inspiration i
forhold her l.
‐vi ser frem til, at få mere
klarhed om, om genbrug
altid er en god ting, hvis det
er miljøet vi skal tænke på.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Enig

Ved ikke

Uenig

1) det bliver sjovt at
udfordre os selv og vores
vanetænkning omkring, hvad
der kan frasorteres og evt.
genbruges, 2) fordi vi har
nogle ambitioner om at
frasortere mere, som det
bliver
bli
iinteressant,
t
t om vii kan
k
indfri, og 3) fordi det er en
god fornemmelse gennem
vores deltagelse måske at
være med til at udvikle
fremtidens
affaldshåndteringssystemer.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

vi gerne vil gøre en forskel
og mener alt andet er
dovenskab

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Jeg håber vi bliver mere
bevidst omkring genbrug og
sortering af affald. Jeg håber
mine
børn ogsåå lærer
att
i b
l
passe på vores miljø.

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

jeg forventer at blive bedre
til at sortere og genbruge

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

det kan hjælpe med at vi kan
få vores affald vaner sat i
system.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Vi tror på, at det vil være
med til at vi på sigt får flere
sorteringmuligheder i
hjemmet med måske et
udvidet skraldestativ med
plads l pap og plastdunke.
Vi ønsker at blive mere
miljøbevidste.
håber, att
ilj b id t Vi håb
kunne begrænse affaldet
ved at blive bedre til
indtænke unødvendig
emballage når vi handler ind.
Jeg håber, at kunne påvirke
min børn til at blive mere
miljøbevidste.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Vi vil blive endnu bedre til at
sortere vort affald og mere
miljø vidste.

Meget enig

Ved ikke

Uenig

Enig

Enig

vi har for meget skrald og
har problemer med det
ugentligt.
tli t Sidegevinsten
Sid
i t er
bl.a. tanken om at det er
bedre for miljøet.

Meget enig

Uenig

Uenig

Meget uenig

Enig

Det bliver spændende at
blive klogere på, hvad det er,
vi egentlig går og smider ud,
og hvad vi ellers kunne gøre
ved det.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Meget enig

Meget uenig

Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald fordi
det er rigtig godt for miljøet
og for at lære mere om
sortering og genanvendelse
af aﬀald og overskuds ng.
Rigtig mange ting/produkter
har
h en værdi,
di men tiden
tid kkan
være løbet fra pågældende
ting/produkt, og så vil vi
gerne få det bedste ud af
det, og hvis det kan
anvendes til at give positiv
økonomi i stedet for at være
en udgift.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Vi skal lære noget nyt.

Enig

Ved ikke

Uenig

Enig

Enig

Vi måske kan reducere til 14
dages tømning.

Ved ikke

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

Meget uenig

vi regner med det er godt for
miljøet og så bor vi kun 2‐
300 meter
t fra
f
genbrugspladsen, så det er
ingen problem at aflevere så
meget som muligt der.

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Meget uenig

Det bliver sjovt, og vi regner
med at lære noget :)

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

Det bliver spændende at se
om små ændringer kan gøre
en stor forskel, og få mere
viden indenfor området.

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Meget enig

Enig

vi gerne vil blive mere
miljøbevidste i familien
fremadrettet ang. vores
affald og fordi vi synes det er
sjovt hele vores vej deltager.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Ved ikke

Ved ikke

Det bliver sjovt at se på sine
vaner. Hvor meget ryger pr
automatik i skralderen og
hvor meget "usynligt
skrammel" kommer egentlig
ind i huset?
Det
godt
D t bliver
bli
dt att opdrage
d
mand og børn en smule...vel
også konen selv ;o)

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Enig

vi gerne vil se, hvor meget vi
kan reducere i vores eget
affald, men også gerne stille
denne viden til rådighed for
forskning.

Enig

Uenig

Uenig

Ved ikke

Uenig

Det er noget vi gør sammen
og lærer af det.

Ved ikke

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Det er godt for miljøet og
vores e erkommere
Det er besvaret af Ingrid
Lauritsen Gilmsholtvej 39
9870 Sindal

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Ved ikke

Meget uenig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

‐ jeg kan godt gøre lidt mere
i sortering l genbrug.
‐ jeg tilbyder mine naboer at
bruge min nye
kompostbeholder til grønt
og komposterbart
køkkenaffald.
k kk
ff ld Det
D t kan
k altid
ltid
give en god snak i gården og
bevæge folk til at tænke
affald som resource.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

vi regner med at finde
ideer/inspiration til
hvorledes vi kan sortere en
større del af vores
husholdningsaffald til glæde
for et bedre miljø.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Meget uenig

vi mener vi gør meget rigtigt
i forvejen, nu får vi vejet
vores skraldesæk, på den
måde finder vi forhåbentlig
ud af om vi i forvejen
producerer mindre affald
end gennemsnits husstande.
Vi vilil ogsåå gerne være med
d
til at sortere endnu flere ting
end vi gør i dag

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Enig

Meget enig

Meget enig

Meget enig

Affaldet kommer de rigtige
steder hen.

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Ved ikke

Uenig

for at blive mere
miljøbevidst. Det skylder vi
vores næste

Enig

Uenig

Enig

Enig

Meget uenig

Det bliver spændene at se,
hvor lidt skrald der kan
produceres, både for miljøet
og pengenes skyld. Ser frem
til projektet :)

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Enig

Uenig

Ved ikke

Uenig

det føles godt at være med
til at gøre noget ved noget,
der rent faktisk kan gøres
noget ved.

Meget
M t enig
i

Meget
M t uenig
i

Uenig
U i

Meget
M t uenig
i

Uenig
U i

vii gerne vilil være med
d til att
værne om miljøet, opdrage
vores børn til at tænke på
madforbrug, miljø mv.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Det er en god følelse at være
medvirkende til, at der
måske på længere sigt kan
blive mere vedvarende
ændringer i vores håndtering
af affald, så vi får både miljø ‐
og økonomiske fordele ved
det
d t i den
d enkelte
k lt ffamilie
ili og
som samfund.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Meget uenig

Uenig

Uenig

Meget uenig

...vi håber at få inspiration til
at blive endnu mere
miljøbevidste, og fordi vi
med dette projekt måske
kan være med til at at få
nogle
affaldssystemer/beholdere
ved
husstandene,
der gør
dh
t d
d
det muligt at kildesortere
ved hjemmet, så vi slipper
for at skulle køre på
genbrugspladsen flere gange
om måneden. Forhåbentlig
bliver vi også til inspiration
for naboer og andre med
dette projekt :‐)

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget uenig

Enig

Meget uenig

Enig

Meget uenig

Vi vil gerne skåne miljøet. Og
for at vores efterkommere
kan overtage en ren jord og
verden.
Her i Sindal har
borgerforeningen en dyrpark
og naturlejeplads som jeg
bestyrer,
dyrene
skal
b t
d
k l have
h
foder året rundt, jeg har
derfor spurgt i samtlige 6
supermarkeder her i byen,
om jeg kan få brød og grønt
som har nået sidste
salgsdato, svaret er alle
steder et nej, de siger de
ikke må give det til feks. en
dyrpark,derimod må de
gerne smide det i
kontaineren til det andet
affald, det er i aller højeste
grad noget svineri, som jeg
tror AVV måske kan ændre
på ?

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

vi bliver mere bevidste om
hvor meget vi faktisk smider
ud.

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

...vi kan blive meget bedre til
at sortere vores affald,
selvom
vii allerede
l
ll d gør noget.
t
...det er en god måde at lære
familiens børn, hvordan vi
alle sammen kan være med
til at passe på miljøet.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Ved ikke

Uenig

Uenig

Ved ikke

Uenig

vi gerne vil lære at sortere
og finde ud af om det kan
fungere i praksis

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

Vi syntes det er et godt
projekt. Det kan lærer os
blive
bli endnu
d mere
miljøbeviste. Og vi kan
forhåbentlig være med til at
gøre en forskel.

Meget enig

Uenig

Uenig

Enig

Uenig

Vi skal have bedre vaner ‐
for vores gen skyld og for
miljøets.
Vi skal minimere madspild

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

Vi får større fokus på, hvad
vi helt konkret normalt
smider i affaldsspanden
samt hvilke muligheder, vi
ser for at ændre vaner i
denne sammenhæng.

Uenig

Enig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

Becuase a friend told me
about it and I have long
wanted to get better
organized about the rubbish
we throw away, and the
goods we recycle

Meget enig

Enig

Meget uenig

Meget uenig

Uenig

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Det yderligere kan skærpe
vores fornemmelse for
sorteringsmuligheder samt
skærpe den almene
opmærksomhed på værdien
i genbrug og sortering.

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Uenig

spændende om vi kan få
affaldsdelen mindsket. Og
spændt på om det giver flere
ture til genbrugspladsen
(forurening med bilen)

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Uenig

det er et godt forsøg på at
blive bedre til at sortere, og
tænke mig om :)

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Vi vil blive kloger på hvor
meget affald vi putter i
sækken,
hvor megett vii
kk og h
selv kan sortere og aflevere
på genbrugspladsen.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Enig

Meget enig

Uenig

Uenig

det er nødvendigt at
begrænse mængden af
affald, vi kan sagtens gøre
mere for at undgå f.eks
madspild.

Enig

Uenig

Uenig

Uenig

Uenig

Vi gerne vil spare penge og
skåne miljøet for yderlig
forurening vi skal jo aflevere
vores jord ren til vore
efterkommere med god
samvittighed

Enig

Enig

Enig

Uenig

Uenig

vi godt vil reducere lidt på
vores affald

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Enig

vi vil gerne være med til at
sætte dagsordnen for
fremtidig krav om
affaldssortering ‐ for vi ved
den kommer.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Meget uenig

Det lige nu er svært at
sortere rigtigt pga måden
affaldet hentes på. Det vil vi
gerne være med til at
synliggøre. Desuden vil vi
gerne sortere mere plast fra.
Kunne
ogsåå være rartt att
K
smide mindre mad væk ‐
men det er vi så småt ved at
ændre allerede.

Enig

Uenig

Enig

Ved ikke

Uenig

jeg gerne vil gøre noget godt
for miljøet.

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Enig

Meget uenig

..vi bliver mere bevidste om,
hvad vi kan gøre for at
mindske affaldsmængden,
hvor vi ellers let kan være
lidt dovne og vælge
hurtigste og dårligste løsning
!

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

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

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

I hvor høj grad er I enig 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

Meget enig

Enig

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

.. jeg gennem mange år har
været en samler/genbruger
på mange områder. Haft
haft en husstand på 7
personer og køber/bruger
gerne genbrugstøj.
eks:
Marmeladespandene
k M
l d
d
blev sendt med i
børnehaven. Æggebakker
lbage l landmanden.
Nu har jeg en del
plastmateriale, som efter
min mening let kunne
genbruges, hvis de rette
personer fik dem i
hænde.(vil forsøge at
oprette et netværk til dette
på Face‐book, men der må
også anden information til
for at nå ikke‐facebook‐
brugere). Det samme gælder
marmeladeglas som

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

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

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

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

Gør følgende sætning
færdig med jeres egne ord:
Vi ser frem til vores
deltagelse i NulSkrald
fordi...

Meget enig

Meget uenig

Uenig

Ved ikke

Uenig

der kommer mere fokus på
sortering af ALLE
affaldstyper.

Meget enig
Meget enig

Meget enig
Ved ikke

Ved ikke
Ved ikke

Meget enig
Meget enig

Meget enig
Uenig

Enig

Uenig

Meget uenig

Uenig

Enig

jeg har nok aldrig tænkt så
meget på hvad jeg smed i
skraldespanden.
k ld
d
Og jeg er af den gamle skole.
Smider aldrig mad ud, fryser
det.

affaldstyperne på
genbrugspladser mere
forbrugelige ved brug af
flere pictogramer.

