
Hvad nu hvis borgerne vil tage ansvaret? 
- renhold og sortering i bebyggelser med mange kulturer 
 
 

 
 
I en del etagebyggeri er der problemer med renhold og affaldssortering. Mange steder er der opbrud i 
hvem der tager ansvaret, og kommunikation og information tager ikke altid hensyn til at beboere har 
forskellige sprog og kulturer. Har borgerne de redskaber der skal til, hvis de selv vil tage ansvar og 
gøre en indsats for et bedre miljø i deres boligområde? Er kommune og affaldsselskaber gode nok  til 
at støtte borgerne, når de selv vil have initiativet? Kan kampagner og oplysning på borgernes egne 
præmisser give bedre resultater end dem vi kender i dag? 
 
Behov for mere fleksibel kommunikation 
Gårdmiljøer omkring etagebyggeri er en central arena for mange forskellige aktiviteter. Der hvor 
lejlighederne er små leves en særligt stor del af livet ude. Strengt funktionsopdelte zoner bliver i 
stigende grad overskredet: der bliver grillet, spillet, cyklet og leget hvor som helst og ofte på samme 
tid. Renhold og driften af store gårdmiljøer må geares til at så meget af bylivet leves her. Det vil i 
sidste ende være beboernes egen interesse der afgør om en affaldsordning kommer til at fungere. 
Samtidig ved vi også at de kendte foreningstyper i fx boligforeninger og idrætsforeninger ikke altid 
virker i fht mere flygtigt organiserede interesser - som når en gruppe kvinder søger tilskud til et 
fitness-lokale i ejendommens kælder. Små købmænd og butikker i boligområder er også med til at 
skabe et attraktivt udeliv. Men de risikerer at komme i klemme mellem affaldsordninger for 
erhvervsdrivende og gårdmiljøernes beboer-rettede affaldsbeholdere, der hurtigt bliver overfyldte. En 
bedre og mere fleksibel affaldshåndtering i gårdmiljøer må bygge på en uddybet forståelse af de 
forskellige affaldsmønstre fra beboere, små erhvervsdrivende og institutioner.  



Inddragelse og dialog som vejen frem 
Der ofres en del ressourcer på at udarbejde kommunalt informationsmateriale om korrekt 
affaldshåndtering, men måske er der behov for støtte til mere fleksibel og løbende kommunikation i 
mellem de forskellige involverede parter i gårdmiljøer. Dialog og samarbejde mellem dem der faktisk 
bruger affaldssystemerne i gårdmiljøerne er nødvendigt hvis borgerne skal tage ansvar for at holde 
deres gårdmiljøer rene og sortere mere miljørigtigt. Ejendomsfunktionærer, klubber og butiksejere kan 
være afgørende at få i tale for at se nye muligheder i det lokale.  
 
Ved at se på hvilke udfordringer med affald der præger gårdmiljøer med beboere med mange 
forskellige kulturelle baggrunde, og invitere til en dialog om hvordan affaldshåndteringen kan gøres 
bedre, kan vi nærme os et grundlag for en mere brugerinvolverende kommunikationsform og dermed 
en større mulighed for at beboerne selv kan tage ansvar. 
 
Vestforbrænding og Danmarks Designskole inviterer 
Gennem DAIM projektet, som finansieres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, har Danmarks Designskole 
sammen med Vestforbrænding fået mulighed for at gennemføre et antal for-projekter om 
brugerdreven innovation på affaldsområdet. Derfor søger vi kommuner,  
boligforeninger og andre brugere af gårdmiljøer der vil gå i dialog med os om hvordan  
beboerne kan inddrages mere i ansvaret for fleksible affaldsordninger i deres nærmiljø. Forløbet 
omfatter et indledende møde, feltarbejde og interview hos brugerne i et konkret gårdmiljø, fælles 
idéworkshop for alle, og et eksperiment hvor vi prøver konkrete idéforslag på stedet.  
 
Vi søger: en kommunal affaldskonsulent, en beboerforening, en ejendomsfunktionær, fem beboere,  
og en mindre virksomhed. Vi beder om: aktiv deltagelse i forløbets aktiviteter som vist i figuren 
nedenfor. Vi lover: et resultat i april 09 bestående i et katalog af muligheder som deltagerne frit kan 
tage videre som de ønsker. DAIM-projektgruppen er ansvarlig for at arrangere alle aktiviteter. Alle 
andre deltageres eneste forpligtelse er at deltage i aktiviteterne. DAIM-projektgruppen er ansvarlig for 
at lave aftaler med de forskellige deltagere på baggrund af forslag fra kommunen. 

 
 
DAIM-projektet: en værktøjskasse for brugerdreven innovation 
Danmarks Designskole og Mads Clausen Instituttet er gået sammen med tre danske design bureauer 
(1508 A/S, Arkitema og 3PART) og tre internationale partnere (Maketools, Sweco/FFNS og 
Ergonomidesign) for at skabe en designantropologisk værktøjskasse til brugerdrevet innovation. I et 
pilotprojekt med Vestforbrænding bliver borgere inviteret til at deltage i at gentænke affaldshåndtering 
og genbrug, og kommuner og NGOer bringes sammen med professionelle interessenter for at 
forestille sig nye affaldssystemer, nye kampagnestrategier og mere bæredygtige produkter. Værktøjer 
som designspil, probing kits og prototyping vil blive udviklet og tilbudt erhvervslivet generelt gennem 
bureauerne. 


