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JANUAR 2020

Kommunikationsplan
for ændring af
storskraldsindsamling
Når vi skal gøre noget andet, end vi plejer, har vi brug for at forstå,
hvorfor vi skal handle anderledes og hvordan vi skal gøre det.
Kommunikationsplanen for ændring af storskraldsordningen skal
sikre, at borgerne netop føler sig godt informeret, så de forstår
ændringen og ved, hvad de skal gøre fremover.

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Intro
Fra marts 2020 kommer der ændringer for indsamling af
affald, og fra juni kommer der flere affaldstyper i indsamlingen
af storskrald, som i dag er et tilbud til både villaer, rækkehuse,
etageboliger og boligselskaber. Storskraldsindsamlingen vil
fortsætte i 2020 blot med følgende ændringer:

• der kommer nye ruter og indsamlingsdage fra marts 2020
•p
 ap bliver taget ud af storskrald og bliver en selvstændig
indsamlingsordning i beholdere/containere fra juni 2020
• v i afhenter tekstil ved borgernes boliger
i plastsække/containere fra juni 2020
•b
 orgere i villaer og rækkehuse får en ordning
med en miljøboks til farligt affald fra juni 2020

SIDE 2

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Hvorfor en ændring
i storskraldsordningen?
Senest i 2025 skal Rødovre Kommune genanvende
mindst 55 % af husholdningsaffaldet og implementere
en separat indsamling af tekstiler (tøj og sko). Det er
vedtaget i det seneste EU-affaldsrammedirektiv, der
samtidig siger, at genanvendelsen skal stige til 60% i
2030 og 65% i 2035.
Rødovre Kommune er allerede langt fremme med at
sikre en høj genanvendelse af husholdningsaffaldet.
Vi startede som en af de første kommuner i landet
med at indføre kildesortering ved alle husstande, men
hvis vi skal imødekomme de nye krav fra EU, er det
fortsat nødvendigt at vi forbedrer og udvikler affaldsindsamlingen. Derfor indfører vi ændringer nu.
Teknisk Forvaltning har de seneste år gennemført
flere forsøgsindsamlinger af nye affaldstyper med
henblik på at øge genanvendelsen. Resultaterne danner nu grundlag for en udvidelse af storskraldsindsamlingen, så vi kan øge genanvendelsen og bidrage
til FN’s verdensmål om at reducere affaldsmængden
og arbejde mod en bæredygtig forvaltning og effektiv
udnyttelse af naturressourcer.

SIDE 3

Når Rødovre Kommune til marts 2020 hjemtager
hele affaldsindsamlingen, vil det blive med flest mulige
elskraldebiler. Overgangen til elskraldebiler vil betyde
nye ruter for affaldsindsamlingen, men det vil også
medføre en gevinst, da de nye elskraldebiler vil reducere kommunens udledning af CO2 betydeligt. Det
er en helt naturlig del af kommunens klimapolitik og
CO2-handlingsplan. Derudover er elskraldebilerne
støjsvage, og de udsender ingen udstødningsgasser
eller partikler i nærmiljøet.
Med de nye elskraldebiler er Rødovre Kommune en
frontkommune. Både når det gælder sortering og
indsamling af genanvendelige affaldstyper ved alle
husstande, men også når det handler om at arbejde
aktivt i forhold CO2 reduktion, klimamål og FN’s
verdensmål.
FNs verdensmål har nemlig fokus på at reducere den
negative miljøbelastning pr. indbygger med særlig vægt
på luftkvalitet og på kommunal affaldsforvaltning.

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Nye elskraldebiler og nye affaldstyper og -beholdere
NYE ELBILER

PAP I SEPARAT BEHOLDER

Der kommer 7 nye elskraldebiler til Rødovre i marts
2020, som skal indsamle rest, mad, papir, plast, metal
og glas hos de private husstande i Rødovre.

Borgerne får generelt mere papaffald særligt i kraft
af en stigning i e-handel. Borgerne får i juni 2020 en
240 liters beholder til pap, som vil blive tømt hver
4. uge (ca. 13 afhentninger pr. år). Der er tale om en
skelløsning, da det er en frivillig ordning som den, vi
tilbyder på haveaffald. Ønsker man ikke en 240 Liters
beholder, skal man bundte pappet og lægge det ud til
afhentning på de dage, hvor papbeholderen ellers ville
blive tømt. Alternativt kan borgerne aflevere sit pap
på genbrugsstationen.

BUDSKABET TIL BORGERNE:

Det positive miljøbudskab – at meget
af indsamlingen foregår i elbiler.
Elskraldebiler er støjsvage og udsender
hverken udstødningsgasser eller partikler.
Samtidig vil de reducere kommunens udledning af CO2 betydeligt.
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BUDSKABET TIL BORGERNE:

Der er en del pap som smides ud med
restaffaldet. Det vil vi gerne genanvende.
Derfor gør vi det lettere at komme af med
pap lige der, hvor du bor.

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

TEKSTIL INDGÅR I STORSKRALD

FARLIGT AFFALD

Brugte tekstiler og tekstilaffald er kommet i fokus,
når det handler om sortering og genanvendelse.
Kravet er, at det skal være lettere at indsamle,
genbruge og genanvende tekstiler og generelt øge
cirkulariteten inden for området. EU’s medlemsstater skal senest 1. januar 2025 have indført separat
indsamling af tekstiler. Forsøgsordningen i Rødovre
Kommune, hvor vi indsamlede tekstil ved borgernes
boliger, viste, at det var en god ordning, som en del
borgere benyttede. Derfor indfører vi nu en ordning
med indsamling ved boligen i hele kommunen.

Selv små mængder farligt affald har alvorlige konsekvenser for miljøet. Lige nu ender for meget farligt
affald i restaffaldet. Der er derfor brug for at gøre
en indsats for at få det farlige affald ud af restaffaldet.
Forsøgsordningen med den røde miljøboks hos villaer
og rækkehuse viste, at der er mange, der anvendte
boksen. Det vil derfor blive en løsning for alle borgere
i villaer og rækkehuse. I etageboliger og boligseskaber
kan borgerne i dag aflevere farligt affald i miljøskabe.
Denne ordning fortsætter.

BUDSKABET TIL BORGERNE:

BUDSKABET TIL BORGERNE:

Fremstilling af tøj og tekstiler er en meget
ressourcekrævende proces, hvor der anvendes store mængder af både energi,
vand og kemikalier. Samtidig er forbruget
af tekstiler stigende, så belastningen på
miljøet øges.

Indsamling af farligt affald og småt elektronik
skal få de miljøfarlige stoffer og de sjældne
metaller ud af restaffaldet.

Ved at genbruge og genanvende tøj og
sko, kan produkternes levetid forlænges.
Det er med til at reducere efterspørgslen
på nye produkter, og mindske ressourceforbruget i fremstillingen af nye.
Vi gør det lettere at komme af med
tekstiler, der hvor du bor, når tøj og sko
bliver en del af storskraldsordningen.
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Der er særligt brug for at kommunikere vigtigheden
af at sortere farligt affald.

Det koster energi og råstoffer at udvinde
metaller fra naturen, og derfor er det vigtigt
at fx. mobiltelefoner bliver behandlet korrekt.
Det er også vigtigt at sortere farligt affald,
fordi selv små mængder kan gøre stor skade
på miljøet. Det et derfor vigtigt, at farligt
affald bliver håndteret forsvarligt og
bortskaffet korrekt.
Med den røde miljøboks gør vi det nemt
for dig at sortere farligt affald og småt elektronik, der hvor du bor.

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Ændring for villaer og rækkehuse
Med ændringen i storskraldsindsamlingen vil borgere i villaer og rækkehuse fortsat få hentet storskrald hver anden uge (ca. 26 afhentninger
om året). De skal fortsat sætte affald til storskrald ud på fortovet senest
kl. 7 på tømningsdagen og tidligst aftenen før.

STORSKRALD I DAG

• Fjedermøbler
• Keramik og porcelæn fra indbo
• Forbrændingsegnet storskrald
• Elektronikaffald
• Hårde hvidevarer
• Stort jern og metal
• Pap, bundtet

STORSKRALD FRA JUNI 2020

• Farligt affald i rød miljøboks

(inkl. batterier og småt elektronik)

• Tekstil og sko i klar, farvet plastpose
• Fjedermøbler
• Keramik og porcelæn fra indbo
• Forbrændingsegnet storskrald
• Elektronikaffald
• Hårde hvidevarer
• Stort jern og metal

SIDE 6

PAPINDSAMLING FRA JUNI 2020

• Pap
• Bundtet eller i beholder

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Ændring for etageboliger
og boligselskaber
Med ændringen i storskraldsindsamlingen vil borgere i etageboliger
og boligselskaber fortsat få hentet storskrald fra storskraldsgård
hver anden uge (ca. 26 afhentninger om året).

STORSKRALD I DAG
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STORSKRALD FRA JUNI 2020

• Fjedermøbler

• Fjedermøbler

• Keramik og porcelæn fra indbo

• Keramik og porcelæn fra indbo

• Forbrændingsegnet storskrald

• Forbrændingsegnet storskrald

• Elektronikaffald

• Elektronikaffald

• Hårde hvidevarer

• Hårde hvidevarer

• Stort jern og metal

• Stort jern og metal

• Pap i beholdere

• Tekstil og sko

• Skab til farligt affald

• Skab til farligt affald

PAPINDSAMLING FRA JUNI 2020

• Pap i beholdere

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Kommunikationsplan
Kommunikationsplanen er opbygget med indsatser fra februar-september. Vi arbejder
med flere medier samtidigt for på den måde at skabe en synergieffekt ved, at borgerne
bliver præsenteret for budskaberne flere steder, hvilket bidrager til, at de bliver set.

Der vil efter september
fortsat være behov for at
synliggøre vigtigheden af at
sortere til genanvendelse,
og planen vil kunne udfoldes
til flere måneder.

KOMMUNIKATIONEN ER OPBYGGET, SÅ DER VIL VÆRE:
• Information om ændringerne
• Information om, hvordan man sorterer
• Information om, hvorfor det er vigtigt at sortere
• Information om, hvad sorteret affald bliver til
• E n FAQ, der hurtigt giver borgerne svar på de mest almindelige spørgsmål

ELEMENTER I PLANEN
Affaldsguide 2018

Ren besked om affald og genbrug

E-boks

Hjemmeside

Affaldsguide

PR

Annoncer

Miljøboks

Poser til tekstil

Folder om storskraldsordning
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FACEBOOK

Elektroniske
infoskærme

Folder om storskraldsordning – to versioner

FAQ

Sammen om
Rødovre

Dialog med
ejendomsmestre
og boligselskaber

Klistermærker

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Tidslinje – vi ændrer ruter og tømmedage fra marts 2020 og kører elbiler
VILLAER OG RÆKKEHUSE

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER

FEBRUAR 2020

HJEMMESIDE

E-BOKS

Vi laver nyheder til forsiden, der omhandler
ændringerne i ruter og tømmedage.

Borgere i villaer og rækkehuse samt etageboliger
og boligselskaber modtager brev i e-boks om, at
vi ændrer ruter og tømmedage fra marts 2020.
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PR OG ANNONCE

FACEBOOK

Vi laver presseindsats og annonce til Rødovre Lokal
Nyt omkring de nye elskraldebiler, ændrede ruter og
tømmedage.

Vi laver opslag til Rødovre Kommunes facebookside
omking ændring af ruter og tømmedage.

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Tidslinje – vi ændrer storskraldsordningen til juni 2020
MARTS 2020

VILLAER OG RÆKKEHUSE

FACEBOOK

E-BOKS
Borgere i villaer og rækkehuse modtager brev i e-boks
om, at vi ændrer storskraldsordningen til juni 2020, samt
at de får en ny beholder til pap. I brevet vil der være en
hjemmesideadresse, som leder dem ind på en særskilt
side på hjemmesiden, hvor de kan framelde, hvis de ikke
ønsker den nye beholder. Vi orienterer om, at hvis de
ikke ønsker en beholder, skal de bundte pap og lægge
det ud på de dage, hvor pap bliver afhentet. Alternativt
skal de aflevere pap på genbrugsstationen. Vi fortæller
også, at hvis de ikke gør noget, vil de automatisk modtage den nye beholder.

Vi laver opslag til Rødovre Kommunes facebookside
og linker til nyheder på hjemmesiden.

HJEMMESIDE
Vi laver nyheder til forsiden, der omhandler:
• Æ
 ndringen i storskraldsordningen. Her bliver der
link ind til siden på hjemmesiden, hvor borgerne kan
framelde, hvis de ikke ønsker den nye beholder

FAQ

• F AQ, hvor man kan finde mere information
om den nye ordning

Der bliver fremstillet en
FAQ med spørgsmål, vi forventer
borgerne vil stille til den nye ordning.
FAQ’en vil være:

• Information om, at forsøgsordningen
for småt pap stopper. De, der har deltaget i forsøgsordningen, skal blot køre videre med papbeholderen, de
har benyttet hidtil

• I brevet, man får i e-boks

Vi opretter et punkt under storskrald på hjemmesiden,
hvor vi fortæller om ændringen. Også herfra vil der
være link ind siden på hjemmesiden, hvor borgerne kan
framelde den nye beholder.

• På siden, hvor man framelder
• Som nyhed på forsiden af hjemmesiden
• Under storskrald på hjemmesiden
• I affaldsguiden
• Derudover bliver den udleveret til skraldemænd,
boligselskaber og ejendomsmestre, så de nemt kan
svare på spørgsmål fra borgerne
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Tidslinje – vi ændrer storskraldsordningen og kører i elskraldebiler
MARTS 2020

VILLAER OG RÆKKEHUSE

PR
Vi laver pressemeddelelse til Rødovre Lokal Nyt omkring elskraldebiler og ændringen i storskraldsordningen, samt begrundelser for, hvorfor der kommer en
ændring. Pressemeddelelsen omhandler også, at der
vil ske ændring for etageboliger og boligselskaber.

ELEKTRONISKE
INFOSKÆRME
I BYBILLEDET
Fokus på:
• B
 or du i villa
eller rækkehus
• N
 y beholder
til pap
• Tjek e-boks

ANNONCE
Vi gør opmærksom på den nye ordning, at villaer
og rækkehuse skal fravælge beholder, hvis man ikke
ønsker den, og at man finder svar på spørgsmål
i FAQ.
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Tidslinje – vi fastholder opmærksomhed om ruteændringer og mindre CO belastning
2

VILLAER OG RÆKKEHUSE

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER

ANNONCER
Annonce i Rødovre Lokal Nyt, som fortæller, at nu
kører de nye elbiler.

ELEKTRONISKE
INFOSTANDERE
Vi gør opmærksom
på, at de nye biler
kører på el.

PR
Vinkel om, hvad det betyder, at man har valgt
elbiler, og hvordan det er led i Rødovre Kommunes
mål om at mindske CO2 -belastningen.

HJEMMESIDE
Forsidenyhed, der fortæller om de nye elbiler.
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APRIL 2020

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Tidslinje – information og klistermærker på tekstil
MAJ 2020

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER

DIALOG MED EJENDOMSMESTRE
OG BOLIGSELSKABER
Vi udarbejder tekst, som vi sender til boligselskaber,
så de kan sende den ud i nyhedsmails og anden form
for kommunikation til beboerne.
Vi fremstiller informationsmateriale til etageejendomme, som ejendomsmestrene kan printe og
fx hænge op i opgange. Der vil være mulighed for
sprogversionering.
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KLISTERMÆRKER
Der bliver fremstillet klistermærker med piktogram
og sorteringsvejledning til containere til tekstil.

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Tidslinje – sorteringsguide og kommunikation om ændring af storskraldsordning
VILLAER OG RÆKKEHUSE

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER

AFFALDSGUIDE OG ARTIKEL
I “SAMMEN OM RØDOVRE”
Opdateret affaldsguide med følgende ændringer
på storskraldsordning.
• Tekstil – affaldssække under Villaer og rækkehuse,
containere under etageboliger og boligselskaber.
• Papbeholder – under Villaer og rækkehuse,
container til pap under etageboliger og boligselskaber.
• Farligt affald – miljøboks under Villaer
og rækkehuse, miljøskab under etageboliger
og boligselskaber
Affaldsguiden bliver distribueret som omslag til
magasinet ”Sammen om Rødovre”, der udkommer
i maj 2020, hvor der også vil være en artikel
om den nye storskraldsordning.
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Tidslinje – informationpakke om ny ordning
VILLAER OG RÆKKEHUSE

INFORMATIONSPAKKE
Ultimo juni bliver de nye beholdere til pap og røde
miljøbokse kørt ud. Sammen med dem får borgerne en
informationspakke, der indeholder:
• Folder om ny papordning, miljøboks og tekstil
• K lare, farvede affaldssække til tekstil med piktogram,
illustration og navn på fraktion
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ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Tidslinje – ændring af ordning, nye beholdere og indsamling af tekstil
VILLAER OG RÆKKEHUSE

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER

ANNONCER
Annoncer i Rødovre Lokal Nyt, som sætter fokus
på ændring af storskraldsordning, nye beholdere
og indsamling af tekstil.

HJEMMESIDE
Forsidenyhed, der fortæller om ændring af storskraldsordning, papbeholdere og indsamling af tekstil.
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ELEKTRONISKE
INFOSTANDERE
Fokus på vigtigheden
af at indsamle tekstil.

JUNI 2020

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Tidslinje – vi fastholder opmærksomhed om indsamling af pap
VILLAER OG RÆKKEHUSE

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER

ANNONCER
Annonce i Rødovre Lokal Nyt, som fastholder
opmærksomheden på indsamling af pap.

HJEMMESIDE
Forsidenyhed, der fortæller om indsamling af pap.
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ELEKTRONISKE
INFOSTANDERE
Fokus på vigtigheden
af at indsamle pap.

AUGUST 2020

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING

Tidslinje – vi sætter fokus på indsamling af farligt affald
VILLAER OG RÆKKEHUSE

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER

ANNONCER
Annonce i Rødovre Lokal Nyt, som sætter fokus
på indsamling af farligt affald.

HJEMMESIDE
Forsidenyhed 1: Vi fortæller om indsamling
af farligt affald.
Forsidenyhed 2: Link til filmen: Skal du fucke
med mit grundvand?
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ELEKTRONISKE
INFOSTANDERE
Fokus på vigtigheden
af at indsamle farligt
affald.

SEPTEMBER 2020

ÆNDRING AF STORSKR ALDSINDSAMLING
VILLAER OG RÆKKEHUSE
VI ÆNDRER RUTER OG TØMMEDAGE
E-boks, PR og annonce, hjemmeside og FACEBOOK

ETAGEBOLIGER OG BOLIGSELSKABER
FEBRUAR
2020

VI ÆNDRER RUTER OG TØMMEDAGE
E-boks, PR og annonce, hjemmeside og FACEBOOK

VI ÆNDRER STORSKRALDSORDNINGEN
E-boks, FAQ, FACEBOOK, hjemmeside, PR,
annoncer og elekroniske infoskærme i bybilledet

MARTS
2020

VI FASTHOLDER OPMÆRKSOMHED OM
RUTEÆNDRINGER OG MINDRE CO2 BELASTNING
Annoncer, PR, elekroniske infoskærme
i bybilledet og hjemmeside.

APRIL
2020

VI FASTHOLDER OPMÆRKSOMHED OM
RUTEÆNDRINGER OG MINDRE CO2 BELASTNING
Annoncer, PR, elekroniske infoskærme
i bybilledet og hjemmeside.

SORTERINGSGUIDE OG KOMMUNIKATION
OM ÆNDRING AF STORSKRALDSORDNING
Affaldsartikel og sorteringsguide i “Sammen om Rødovre”.

MAJ
2020

INFORMATION OG KLISTERMÆRKER PÅ TEKSTIL
Dialog med ejendomsmestre og boligselskaber
+ klistermærker.
SORTERINGSGUIDE OG KOMMUNIKATION
OM ÆNDRING AF STORSKRALDSORDNING
Affaldsartikel og sorteringsguide i “Sammen om Rødovre”.

INFORMATIONPAKKE OM NY ORDNING
Informationspakke.

JUNI
2020

ÆNDRING AF ORDNING, NYE BEHOLDERE
OG INDSAMLING AF TEKSTIL
Annoncer, hjemmeside og elektroniske infostandere.

ÆNDRING AF ORDNING, NYE BEHOLDERE
OG INDSAMLING AF TEKSTIL
Annoncer, hjemmeside og elektroniske infostandere.

JULI
2020

VI FASTHOLDER OPMÆRKSOMHED
OM INDSAMLING AF PAP
Annoncer, hjemmeside og elektroniske infostandere.

AUGUST
2020

VI FASTHOLDER OPMÆRKSOMHED
OM INDSAMLING AF PAP
Annoncer, hjemmeside og elektroniske infostandere.

VI SÆTTER FOKUS PÅ INDSAMLING
AF FARLIGT AFFALD
Annoncer, hjemmeside og elektroniske infostandere.

SEPTEMBER
2020

VI SÆTTER FOKUS PÅ INDSAMLING
AF FARLIGT AFFALD
Annoncer, hjemmeside og elektroniske infostandere.

SIDE 19

