
Hvad nu hvis affaldsordninger er tæt på indkøbsområder? 
- ny opmærksomhed på affald på tværs af butikker og borgere 

 

 
 
Forestil dig at affaldssystemerne bliver et vigtigt samlingspunkt i en bymidte der bruges aktivt og 
engageret. Der er god mening i at få bortskaffelse og genbrug frem i lyset. Men affaldsindsamling og 
genbrug må tilpasses og gøres til en attraktiv del af byrummet. Ligesom andre servicefunktioner flytter 
ind i supermarkeder f.eks. fotofremkaldelse, posthuset, banker og videoudlejningsservices; så må 
genbrugsstationer og affaldsindsamling også flytte tættere på hvor folk allerede færdes. 
 
Borgere, butikker og kommune sammen om genbrug og sortering 
Fra vores undersøgelser ved vi at mange borgere er optaget af genbrug og gerne vil sortere deres 
affald. I detailledet er der kundeopbakning til butikker og virksomheder, som arbejder miljørigtigt og 
har styr på deres affald. Hvorfor skal sortering og genbrug så holdes i bagbutikken eller langt væk på 
genbrugsstationen? Det er i byens butikker at meget af affaldet har sit udspring, hvorfor så ikke flytte 
indsamling og genbrug tæt på indkøbsmulighederne? Borgerne får lettere ved at komme af med 
deres sorterede affald, og butikkernes sorterede affald kan hentes i samme omgang og på samme 
sted. Bymidten styrkes som dér hvor mennesker samles. Kommunen kan skabe rammerne sammen 
med samarbejdspartnere som Vestforbrænding. 
 
Inddragelse og dialog som vejen frem 
Hvordan skal genbrugsstationer i bymidten se ud? Kan sorteret butiksaffald og borgernes afleveringer 
håndteres samme sted? Kan genbrug og byttemarkeder skabe liv lørdag formiddag? Gennem dialog 
og involvering af borgere, butiksejere og -ansatte, og vognmænd kan muligheder blive synlige og der 
kan skabes engagement omkring nye løsninger. Brugerdreven innovation kaldes det, når det er 
energi og entusiasme hos borgerne, der er udgangspunkt for kommunens planlægning af nye 
indsatser. 



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, der sammen med os vil gå i 
dialog med borgere, virksomheder og medarbejdere om genbrug og affaldsindsamling tæt på 
indkøbsområder. Forløbet omfatter et indledende møde, feltarbejde og interview hos borgere og 
virksomheder, fælles idéworkshop for alle, og et eksperiment hvor vi prøver konkrete idéforslag på 
stedet.  
 
Vi søger: en kommunal affaldskonsulent, en butikschef og en medarbejder fra to detailvirksomheder, 
en vognmand, fire borgere. 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. 


