Kortlægning af henkastet affald 2018

Bilag 3: Analyseforudsætninger

Analyseforudsætning 1: De primære analyseforudsætninger

Analysedata:

Analysens data og resultater ejes af kommunen og behandles med fortrolighed af Hold
Danmark Rent.

Analysefrekvens:

Kortlægningsanalysen gennemføres hvert år i perioden april til juli måned.

Affaldsgrupper:

Det henkastede affald er i analysen opdelt i følgende 3 affaldsgrupper: Cigaretskod,
stort affald og småt affald.

Data-sammenligning:

I respekt for lokale forhold og prioriteringer, sammenligner HDR ikke de enkelte
kommuner med navn i rapporten. Ønsker kommunerne at udveksle data med andre
gøres dette på eget initiativ.

Hot spot:

Som en del af analysens konklusioner udpeges der Hotspot, som betegner et specifikt
sted på en lokalitet, som kræver en særlig opmærksomhed. Eksempelvis en særlig
bænk i et bestemt byrum. Dette særlige sted indgår ikke i bedømmelsen af det enkelte
målepunkt i 2018 analysen. Det forudsættes her, at kommunen arbejder aktivt med de
udvalgte hotspots det kommende år. I 2019 vil 2018-hotspot blive ophævet og dermed
indgå i kortlægningsanalysen i 2019.

Indsatsområder:

Analysen indeholder forslag til primære indsatsområder, som anbefales på baggrund af
den tekniske delanalyse samt input fra borgerne.

Kommunegrupper:

Alle 23 kommuner i analysen er indplaceret i 3 kommunegrupper (A, B og C).
Kommunegrupperne benyttes i forbindelse med en sammenligning af
analyseresultaterne på tværs af kommunerne inden for en kommunegruppe.

Landsgennemsnit:

Landsgennemsnittet er beregnet som et gennemsnit af data inden for hver af de 3
kommunegrupper. Dette gennemsnit illustreres med en blå farve igennem hele
rapporten.

Målepunkt:

På hver lokalitet analyseres 4 målepunkter, - et primært målepunkt og 3 sekundære
målepunkter. Dette sker af hensyn til en større sikkerhed i det statistiske grundlag. Et
målepunkt er 100 meter langt og max. 6 meter i bredden.

Referencemodel:

Kortlægningen består af 3 analysedele; - en teknisk vurdering, borgerinterviews og en
affaldsoptælling. Den tekniske vurdering tager udgangspunkt i den referencemodel, der
arbejdes med internationalt.

Rengøringstidspunkt

Analysen gennemføres ud fra den forudsætning, at lokaliteten ikke må
være rengjort umiddelbart før analysen gennemføres. Rengøres lokaliteten dagligt af
kommunen skal denne rengøring dog fortsætte.
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Analyseforudsætning 2: Den europæiske model

Clean Europe Network (CEN) er en paneuropæisk tværfaglig netværksorganisation, der arbejder med forebyggelse af
affald. Hold Danmark Rent er medlem af denne organisation og det er i regi af CEN, at kortlægningsanalysens
metodik er beskrevet i en retningsvisende Håndbog.
Nedenfor ses et uddrag af denne håndbog.

Why a common approach?
There is currently no EU-wide approach to measuring and monitoring litter on land or in freshwater to allow
broader trends to be identified and assess the effectiveness of litter prevention measures.
A common measurement and monitoring methodology will provide better data and allow the significant
financial resources targeted at litter prevention on land to be used more effectively. Reducing land-based
litter will enhance the quality of urban and rural life and make a major contribution to resolving the growing
marine litter crisis.
The Clean Europe Network’s proposals are designed to complement work by the EU on common litter
measurement and monitoring methods in the Marine Environment. The Network is building on the existing
work of leading EU Member States who have already developed and put in place land-based litter monitoring
systems.
The methodology being developed by the Clean Europe Network is designed to enable countries that have
no land-based litter monitoring systems to be able to quickly and effectively adopt common monitoring
system and best practice. The common approach has also been designed to engage civil society across the
EU in understanding the significance of litter and what it can do to reverse current downward trends.
The intention of this common approach is not to replace existing methods. It has been designed to be used
in parallel with existing methods, if desired. It is hoped, however, that if successful, it will be widely adopted
and make it possible to obtain some basic comparative data.
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Analyseforudsætning 3: Bedømmelseskriterier i forbindelse med karaktergivning

I forbindelse med gennemførelse af den tekniske analyse besøger HDR de 16 lokalitetstyper, på de adresser, som
kommunen har udvalgt. På hver lokalitet er der udpeget et primært målepunkt af kommunens driftsafdeling. Som
supplement til dette målepunkt udpeger HDR yderligere 3 sekundære punkter til bedømmelse. På hver lokalitet
analyserer HDR således 4 steder i forskellig retning i forhold til centerpunktet for lokaliteten. Ved bedømmelsen af
alle 4 målepunkter, anvendes nedenstående karakterskala. Lokalitetens samlede tekniske renholdelsesniveau,
beregnes som et simpelt gennemsnit af karaktererne på de 4 målepunkter.
Størrelsen af
det henkastede affald
pr. målepunkt
Karakter

Max.
antal
cigaretskod

Småt

Stort

Styk

1

(<5)
Få stykker

<3
Max 2 stykker

<10

2

(<10)
Begrænset

(<5)
Få stykker

<50

3

4

5

6

Max. antal
Hot spot*

0

1

(< 25)
Begrænset antal

<100

(<50)
En del affald

<300

1

<100
Store affaldsmængder

<500

2

>100
Meget store affaldsmængder

>500

X

1

*Hot spots indgår ikke i bedømmelsen af en lokalitet for 2017

Som det fremgår af ovenstående skema bedømmes et målepunkts renholdelsesniveau ud fra følgende 3
bedømmelseskriterier:
1: Antallet af stort og småt henkastet affald på målepunktet. Småt affald er max på
størrelse med et kreditkort
2: Antallet af cigaretskod på målepunktet
3: Det maksimale antal af hotspots pr karaktertrin
Afslutningsvis skal det nævnes, at kommunens rengøringsfrekvens på det enkelte målepunkt primært er i fokus, når
der er tale om rengøringsfrekvenser der ligger ud over en til to uger. Hvis målepunktet rengøres dagligt eller inden
for få dage, er det af mindre betydning for analysens resultater, hvornår der sidst har været rengjort, da borgerne
oplever at målepunktet rengøres hele tiden. HDR er derfor mere opmærksom på de målepunkter, der har en lavere
rengøringsfrekvens, eller rengøres efter behov.
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Analyseforudsætning 4: Karakterskala for en lokalitet

Det gennemsnitlige renholdelsesniveau, for den enkelte lokalitet eller for alle 16 lokalitetstyper som helhed,
bedømmes i analysen efter nedenstående karakterskala og farveskala. Af kommunikationshensyn har Hold Danmark
Rent omsat alle 5 karakterniveauer til en farvekode.
Grænsefladerne, mellem de enkelte karakterniveauer, er fastlagt af HDR, med reference til den internationale model
og under hensyn til de mængder af henkastet affald, som skønnes acceptabelt og rimeligt inden for de 5
karakterniveauer. Karakterskalaen anvendes som udtryk for det gennemsnitlige renholdelsesniveau pr. lokalitet, både i en borgeranalyse, en teknisk analyse pr. lokalitet og for kommunens 16 lokaliteter som helhed.
HDR arbejder ud fra den langsigtede målsætning, at det tekniske kortlægningsresultat for en kommune eller for en
lokalitet ikke overstiger karakteren 2,8, svarende til minimum den grønne farve
Skemaet viser HDR’s karakterskala for niveauet af renholdelse inkl. rapportens farvesymbolik.

*Hvid farve = næsten intet henkastet affald
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Analyseforudsætning 5: Forskel i karakterbedømmelse

Den kvalitative bedømmelse af målepunkterne viser, at borgeren generelt bedømmer målepunktet som mere rent i
forhold til HDR`s tekniske bedømmelse. I den tekniske analyse bedømmes målepunkterne imidlertid ofte som mere
rene, end hvad der rent faktisk befinder sig af henkastet affald på målepunktet. Disse forskelle i bedømmelsen
fremgår af nedenstående 4 elementer. Det er her vigtigt at gøre opmærksom på, at HDR`s analysekoncept arbejder
ud fra den målsætning, at skabe et generelt - her og nu billede - af renholdelsesniveauet for henkastet affald inden
for de 16 lokalitetstyper i den enkelte kommune – set med borgerøjne og ud fra HDR´s kvalitative bedømmelse.

Borgerinterview: Borgerne bedømmer målepunktet ud fra, hvad de ser og ”plejer at se”. Nogle borgere er generelt ikke
opmærksomme på, at der ligger affald på gaden før de bliver spurgt. 95% af borgerne har dog en meget bevidst holdning til
problemerne med henkastet affald, når de besvarer HDR`s spørgsmål. En del af affaldet kan borgerne ikke se, da det ligger
”gemt”. Borgerne er heller ikke opmærksomme på småt affald.

HDR`s kvalitative tekniske analyse pr. lokalitet: HDR`s konsulenter er naturligvis mere opmærksomme på, hvad der
ligger af affald på gaden. Konsulenten ser altså mere affald end borgeren gør, men ser ikke altid det skjulte affald, herunder
småt affald

HDR`s tekniske karakter for det primære målepunkt: Det primære målepunkt er, i gennemsnit, mere belastet af
henkastet affald end de 3 sekundære målepunkter. Da kommunerne selv vælger det primære målepunkt er dette et tegn på, at
kommunerne godt ved hvor ”skoen trykker” og at kommunerne ikke vælger de mest rene lokaliteter.

Skønnet karakter for de faktisk optalte mængder: Som det fremgår af Dokument 4, Affaldstælling, ligger der mere
affald ude på målepunkterne, end hvad både borgerne og HDR kan se. Hvis det var de optalte mængder, der således dannede
grundlag for karaktergivningen, ville karakten for renhold være dårligere end HDR’s tekniske bedømmelse. HDR anbefaler
imidlertid, at karaktergivningen ikke sker på basis af de optalte mængder, da disse data er forbundet med stor usikkerhed.
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Analyseforudsætning 6: Arealer der skal kortlægges, set i forhold til typen af målepunkt

Følgende kriterier skal være opfyldt for udvælgelse af et primært målepunkt:
•
•
•
•
•
•
•
•

For et lineært målepunkt skal det have en længde på 100m.
Ved kortlægninger hvor der er veje skal hele fortovet/vejkanter, inklusive afløbsrenden måles med på begge
sider af vejen.
Ved kortlægning ved større veje er det nok at kortlægge på en side af vejen, hvor man må tage højde for
sikkerhed og tilgængelighed.
Ved fortove og gangstier medtager man den fulde bredde (dog maks. 6 meter).
Ved torve, stationer, parker med mere, skal man udvælge de områder hvor befolkningen samles og gerne i
en linje på 100 m og max 6 meter i bredden.
Målepunktet der udvælges skal kortlægges inden det bliver renholdt.
Det er kommunen der vælger de lokaliteter og målepunkter, der skal analyseres.
For de sekundære målepunkter gælder samme regler som for det primære målepunkt. Der udvælges 3
sekundære målepunkter for hver lokalitet. Disse målepunkter benyttes alene i forbindelse med den tekniske
måling af renholdningsniveauet. Denne måling udføres af HDR.
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Analyseforudsætning 7: Spørgeramme 2018

De kvalitative borgerinterviews er gennemført efter nedenstående spørgeramme. Dertil kommer et valgfrit
individuelt kommunespecifikt ekstra spørgsmål. Ikke alle kommuner har benyttet sig af denne mulighed.

1. Er du bosat i denne kommune? (Bosat i kommunen/Bosat uden for kommunen/Turist)
2. Er du tilfreds med, hvor rent der er her hvor du står? (JA/Nej)
3. Hvad synes du generelt om kommunens renholdelsesstandard for henkastet affald? (Ja/Nej)
(yderligere kommentarer)
4. Er der områder i denne kommune, hvor du mener der er problemer med henkastet affald? (åbent
svar)
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Analyseforudsætning 8: Hvad udtrykker et grønt eller gult resultat i renholdelsesstandard

Det samlede resultat af HDR’s kvalitative tekniske analyse for en kategorigruppe eller for kommunen som
helhed, er beskrevet i nedenstående bedømmelseskriterier og anbefalinger for farverne grøn og gul:
Samlet grøn karakter i teknisk bedømmelse:
•
•
•

Der er generelt et tilfredsstillende renholdelsesniveau for henkastet affald på de analyserede lokalitetstyper.
Der er observeret begrænsede mængder af henkastet affald på de fleste lokalitetstyper, men enkelte
lokaliteter er dog registreret med en del henkastet affald.
Kommunen bør i første omgang sikre, at det tilfredsstillende renholdelsesniveau fastholdes, suppleret
med en særlig indsats på de hot spots og indsatsområder som HDR anbefaler i de udarbejdede
kommunerapporter.

Samlet gul karakter i teknisk bedømmelse:
•
•
•

Der er generelt et acceptabelt renholdelsesniveau for henkastet affald på de analyserede lokalitetstyper.
Der er observeret begrænsede mængder af henkastet affald på flere lokalitetstyper, men mange lokaliteter
er dog registreret med en del henkastet affald.
Kommunen bør i første omgang sikre, at det acceptable renholdelsesniveau fastholdes eller gerne
forbedres. Dette kan bl.a. ske med en målrettet indsats på de hot spots og indsatsområder som HDR
anbefaler i de udarbejdede kommunerapporter
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Analyseforudsætning 9: Lokalitetsskema
På følgende 16 lokalitetstyper gennemføres der tekniske analyser og affaldsoptællinger i kommune. Typerne af
lokaliteter der analyseres, er fastlagt i den internationale referencemetode, men det er kommune, der selv udpeger
de adresser, hvor HDR skal gennemføre de enkelte analyser.

Lokalitets
nr.

Lokalitets type

1

Torve og pladser samt
hovedgader:

2

Hoved- og sidegader:

3

Turistattraktioner, skoler,
sportsarenaer og
konferencecentre:

4

Hoved- og indfaldsveje

5
6

By

Lokalitetens adresse

Busstationer, togstationer
og havne
Parkeringspladser og
rastepladser

7

Indkøbscentre

8

Lokale handelsområder

Kategori
typer

Knudepunkter

Trafik

Indkøb

Lokaliteterne fra 1-8 betegnes samlet som Kategorigruppe 1
(Lokaliteter med en høj intensitet af trafik og mennesker)
9

Tæt befolkede boligområder

10

Socialt boligbyggeri

11
12
13

Villaer og
rækkehusbebyggelse
Rekreative områder,
parker og stisystemer
Små og store søer, å-løb
gadekær og kanaler

14

Strande og naturområder

15

Kontorhuse, hospitaler,
universiteter og
forskerparker

16

Gruppe 1

Bolig

Natur

Erhverv

Lager og produktion

Lokaliteterne fra 9-16 betegnes samlet som Kategorigruppe 2
(Lokaliteter med en lav intensitet af trafik og mennesker)

Gruppe 2
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Analyseforudsætning 10: Affaldstyper – registreringsskema
Produkttyper

Antal styk

Drikkekrus

1

Juiceflasker
Plastlåg
To-go affald
Sugerør
Papirposer
Papirsvøb
Cigaretpakker

2
3
4
5
6
7

I
alt:

Aviser og blade
8
Chokolademælk 9
MælkeMælkeprodukter 10
produkter
Juicekartoner 11
Slik - emballage

12

Snack - produkter

13

Emballage til energiprodukter
Emballage MED
pant
Emballage UDEN
pant
Øl og
Metalkapsler
læskedrikke
Krympefolier til
sixpack
Plastkapsler
Vin og Spiritus emballage

14

Plast bæreposer

21

15
16
17

18
19
20

Toilet -artikler (fx tandstikker) 22
Flag, balloner aluminiums
23
strimler mm
Servietter
24
Ispapir
Øvrige produkttyper:

25
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Analyseforudsætning 11: Borgeranalyse, form og gennemførelse

En borgeranalyse kan gennemføres på rigtig mange forskellige måder og efter vidt forskellige metoder. Umiddelbart
er der ikke noget som er rigtigt eller forkert, men udelukkende et spørgsmål om, hvad man ønsker at få ud af den.
Dog er det tydeligt, at som en del af en større analyse, vægter en borgeranalyse forholdsvis meget og tiltrækker sig
dermed generelt meget opmærksomhed. Derfor er det også vigtigt, at analysen gennemføres således, at den så
præcist som muligt, producerer en kvalitet i svar, som fortjener denne store opmærksomhed.
For år tilbage tog HDR nogle klare beslutninger om
hvordan en borgeranalyse skulle tage sig ud, således at
den blev en værdig part i den samlede kortlægning af
henkastet affald i kommunerne. Disse beslutninger er
blevet til kvalitetskrav og de er som følger:
Interview skal:
•
•
•
•

Gennemføres af HDR trænet personale, med kendskab
til affaldstemaet og iklædt et tydeligt HDR logo
Gennemføres personligt på de enkelte lokaliteter
Bestå af både åbne og lukkede spørgsmål
Gengives skriftligt og så tro mod giverens udtryk som
menneskeligt muligt

En interviewer er ikke blot hvem som helst. Det skal være
en person, som er klar til at møde den brede danske befolkning
i sin store mangfoldighed og som gerne lægger øre til de betragtninger, som trænger sig på, når muligheden bliver
givet. Der er også en stor sandsynlighed for, at en interviewer bliver mødt med afvisninger, nogle mere behagelige
end andre, hvilket kræver mandsmod at håndtere. Derfor er en interviewer hos HDR nogle ganske særlige personer,
som i deres personlighed blandt andet har følgende karaktertræk:
•
•
•
•
•

Rolig
Naturlig
Nysgerrig
Åben
Interesseret i mennesker
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