
Så hold da Danmark rent 

ØRapport fra Hold Danmark Rent
ØCase ”Problematik med cigaret skodder”
ØCase ”Affald i Vestre Fjordpark” 



Hold Danmark Rent, kortlægning af henkastet affald
Hold Danmark Rent (HDR) er en non-profit organisation, der arbejder for at nedbringe

mængden af henkastet affald i naturen.

16 lokaliteter
• Fastlæggelse af renholdelsesniveauet 
• Dialog med borgerne om renholdelseskvaliteten
• Beskrivelse af tendenserne hvad angår udviklingen

i affaldsmængderne lokalt.

Hold Danmark Rent



Hold Danmark Rent



Hold Danmark Rent



Hold Danmark Rent



Hold Danmark Rent



Hold Danmark Rent



Affaldskurve: projekt udskiftning af affaldskurv

Projekt Affaldskurve

Fokus:
Et ønske om at reducerer 

det totale antal 
affaldskurve med den 
rette placering samt 

størrelse
Samarbejde:

Plan og Udvikling
Renovationsvæsnet

Kollektiv Trafik
Aalborg City

Mål:
Reduktion af antal kurve 

med 20 %
Øget affalds volumen i 

Aalborg Midtby
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Opsætning af affaldskurve og askebæger i samarbejde med Kollektiv trafik i 
Aalborg.

• 10 steder i Aalborg

Case ”Problematik med cigaret skodder”



Der er fokus på ”skidtet”
Case ”Affald i Vestre Fjordpark”



Case ”Affald i Vestre Fjordpark”
Case ”Affald i Vestre Fjordpark”



Case ”Affald i Vestre Fjordpark”

Forventet værdi
• Ændret adfærd: vi passer på vores park
• Mindre tidsforbrug for driftsmedarbejdere
• En ren park
• Positiv omtale i avisenJ
• Strategi der kan anvendes bredere i AAK

Molokker
• Funktionalitet
• Flytning
• Indpakning
• Indkøb
• Nudging – adgang for børn

Beach flag - skaber blikfang

Midlertidige affaldsposer - til ”flyvsk” affald

Fokus på kommunikation 
– medier/FB og i Vestre Fjordpark

•Tværfaglig deltagelse
•Fremmedblik skabte nye ideer
•Vi var ude på stedet og erfare.

Workshop 21. 
marts

Produkt: 
Idekatalog

Udvælgelse 
og udførelse 

•Vi holder øje med hvad 
der virker og justerer 

Observering 
og justering 

•Vi inddrager forening, skole og 
institutioner - affaldsdage, 
daglig indsamling mv.

•Vi overvejer om 
prøvehandlingen skal bredes 
ud på andre områder

Ny 
prøvehand-

linger

Her er vi nu



Spørgsmål ?


