
Notat

Informationsindsats ved indførelse af ordning for madaffald 

By- og Miljøudvalget har ved mødet den 12. juni anmodet forvaltningen om, at der udarbejdes et notat 
om informationsindsatsen forud for sagens behandling i Magistraten den 19. juni. 

Den foreløbigt påtænkte informationsindsats over for borgere, beboerrepræsentanter og viceværter om 
ordningen for madaffald vedrører som udgangspunkt følgende: 

Aktivitet Forventede udgifter (cirka)

Kampagneaktiviteter, f.eks. skraldesider, annoncer, byskilte, go-
cards, facebook, video-tutorials m.m.

150.000 - 190.000 kr.

Informationsmaterialer til borgere og viceværter, f.eks. 
sorteringsguider, skilte, klæbere m.m.

40.000 - 50.000 kr.

Digitale medier, forbedret digital service, selvbetjeningsløsning 140.000 - 150.000 kr.

Dialog, f.eks. netværksmøder, skoleundervisning, åbent-hus 
arrangementer m.m.

20.000 - 30.000 kr.

Evaluering, f.eks. forundersøgelse, test af materialer, 
brugerundersøgelser, effektmåling

100.000 - 130.000 kr.

I alt 450.000 - 550.000 kr.

Den samlede ramme udgør i alt 500.000 kr. I henhold til sagens bilag 2 om økonomi og tidsplan vil der 
blive fremlagt en mere udførlig kommunikationsplan i december 2017. 

Kommunikationsindsatsen vil ud over ovennævnte aktiviteter blive suppleret med de indsatser, som 
allerede er indeholdt i det nuværende kommunikationsbudget f.eks. genbrugsguider samt Affald og 
Genbrugs øvrige aktiviteter som f.eks. vejledning. Derudover vil uddeling af spande og poser til brug for 
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sortering af madaffald i de enkelte boliger i sig selv være et meget væsentligt kommunikationsmedie. De 
udendørs beholdere vil desuden adskille sig fra de øvrige beholdere ved at have et rundt låg, og der vil 
være præget et ikon for madaffald på låget af beholderen til madaffald. Disser former for adfærdsdesign 
vil også have en væsentlig kommunikativ effekt. Udgifterne hertil er placeret under indkøb af materiel og 
regnes ikke med i kommunikationsbudgettet. 

Den foreslåede kommunikationsindsats er baseret på de erfaringer, vi p.t. har fra eget forsøg med 
indsamling af bioaffald fra villaer og rækkehuse på Frederiksberg, samt erfaringer fra andre kommuner, 
som har indført ordning for indsamling af madaffald. 

Som led i kommunikationsindsatsen indgår der en test af kommunikationsmaterialer inden selve 
ordningen rulles ud, ligesom der løbende i hele 2018 vil blive gennemført brugerundersøgelser. Blandt 
andet resultater fra disse undersøgelser og erfaringer fra andre kommuner vil kunne ændre på dele af 
nærværende kommunikationsplan. Eventuelle ændringer og justeringer forventes indeholdt i de afsatte 
500.000 kr.


