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Evaluering af den nye genbrugsstation – forslag til emner der kan indgå i 
en sådan evaluering 
 

  
Hvad fik vi for pengene på den nye genbrugsstation: 

- En større og mere imødekommende plads (fra 2500 til  4600 m
2
) 

- Nyt mandskabshus, placeret ved indkørslen, udsyn over hele pladsen 

- Nyt befæstet areal  

- Genbrug af bygninger til lagerplads 

- Genbrug af Drivhus til Byttehus 

- Faciliteter til formidling 

- Grøn beplantning, torvemiljø 

- Solceller 

- LED belysning inde og ude 

- Mulighed for drift-optimering pga. mere plads 
  

- Fyldningsgrader. Efter at have investeret i en rulle-kompakter i 2015 
er vi er nu i bonusområdet, det vil sige, at vi ikke længere kører med 
containere, der kan indeholde mere og får udbetalt en godtgørelse fra 
Vestforbrænding. Miljømæssigt sparer vi på kørsler og dermed 
udledning af C02. 
  

- Svigtlæs. Genbrugsstationen har meget sjældent svigtlæs, 
sammenlignet med øvrige genbrugsstationer i Vetsforbrænding – det  
vil sige, der er ingen fejlsorteringer – hvilket er en æressag for 
medarbejderne. Der, hvor vi kan hente mere, er ved det småt 
brændbare, hvor der stadig er en del genanvendeligt, der kan tages ud. 

  

- Brugerundersøgelse. Der er tidligere lavet en brugerundersøgelse på 
genbrugsstationen, hvor der var stor tilfredshed med serviceniveauet. 
Vi kan få lavet en ny brugerundersøgelse. 

  

- Serviceniveau 1: Vi har en ambition om, at stort set alle der kommer 
på pladsen skal kontaktes af personalet med råd om, hvordan der 
genanvendes mest muligt af det affald, der bringes ind på pladsen. 
Bemandingen er i dag under Vestforbrændings normtal, med de 
åbningstider vi har. Vi er i august startet op med en ny effektiviseret 
vagtplan – hvor det er sikret, at der altid er to mand på pladsen, og 
mindre mulighed for at optjene afspadsering. Byttehuset har været en 
succes – er meget populært. De frivillige som bemander huset i 
weekenden har netop fået kommunens miljøpris. Vi har en dygtig 
seniormedarbejder, som stopper i 2016. En mulighed kunne være, at 
ansætte endnu en medarbejder på Genbrugsstationen, og at den 
daglige drift af Byttehuset herefter varetages af pladsfolkene, mens de 
frivillige fortsat holder åbent i weekenden. Hermed er der fast 3 mand 
på pladsen, hvilken generelt vil øge serviceniveaet. Der skal til 
stadighed være fokus på god kommunikation i forhold til brugerne af 
pladsen. En medarbejder fra Affald & Genbrug kan understøtte 
medarbejderne på pladsen ved jævnligt at være på pladsen. 

  

- Serviceniveau 2: Målet med en god sorteringsvejledning på 
genbrugsstationen er, at vi sorterer mest muligt fra og reducerer 
mængden af brændbart. Der er sat tid af i affaldsplanen til kampagnen 
affald = ressourcer, og på baggrund heraf kan der gennemføres nogle 
events på genbrugsstationen, hvor vi får ekstra ressourcer sat ind på 
vejlederopgaven, fx ved: 
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o At vi i 2-4 weekender i træk har to studentermedhjælpere, der 

står fast ved containerne til småt brændbart og hjælper folk, der 
vil smide genanvendelige ting til forbrænding, med at sortere 
rigtigt. Der lokkes samtidig med gratis pølser og brød eller kage 
eller….Suppleres med artikler i AP og på hjemmesiden 

o Sortering af de nye fraktioner – event på genbrugsstationen – fx 
kom med alt dit plast og se, hvordan det skal sorteres, for hver 
pose du afleverer får du et eller andet 

  

  


