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1 Baggrund 

Reno Djurs og JHN Processor har gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse på Reno Djurs’ 

otte genbrugsstationer i Drammelstrup, Ebeltoft, Feldballe, Glesborg, Grenaa, Hornslet, Knebel og 

Ryomgård. Reno Djurs bruger bl.a. resultaterne i det systematiske arbejde med at fastholde og 

udvikle kundeservicen på genbrugsstationerne.  

 

2 Formål 

Kundetilfredshedsundersøgelsen har fokus på kundernes tilfredshed med servicen på Reno Djurs 

genbrugsstationer. Resultaterne skal bruges fremadrettet i dialog med medarbejderne for fortsat at 

kunne udvikle og optimere genbrugsstationernes drift og serviceniveau. 

 

 
Billede 1: Introduktion og udlevering af spørgeskema 
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3 Konklusion 

2.816 kunder har besvaret et spørgeskema med spørgsmål om hvor tilfredse de er med Reno Djurs’ 
otte Genbrugsstationer. Stort set alle der er blevet spurgt har besvaret spørgeskemaet og ydermere 
har over 50 % afgivet en eller flere skriftlige kommentarer.  

Ud fra kundernes besvarelser kan følgende konkluderes: 

 Der er rigtig stor tilfredshed med personalets vejledning. 98 % af kunderne er tilfredse eller 
meget tilfredse med den vejledning de får på genbrugsstationerne. Dette er en virkelig flot 
præstation af personalet, og viser Reno Djurs’ systematiske arbejde og fokus på 
kundeservice har båret frugt. 

 Tilfredsheden med personalets synlighed er også helt i top. 98 % af kunderne er tilfredse 
eller meget tilfredse med personalets synlighed. 

 Åbningstider i weekenden med åbent både lørdag og søndag på alle genbrugsstationer 
skaber stor tilfredshed. 90 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne 
i weekenden.  

 87 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne på hverdage. 73 % 
af virksomhederne tilfredse mod 88 % af private husstande. Den lidt lavere tilfredshed kan 
henføres til de genbrugsstationer, der åbner kl. 13.00 på hverdage.  

 Ordenen på genbrugsstationerne skaber også stor tilfredshed. Overordnet set er 99 % af 
kunderne tilfredse eller meget tilfredse med den orden der er på genbrugsstationerne. For 
genbrugsstationerne i Hornslet og Ryomgård er tilfredsheden dog lidt mindre.  

 Trafiksikkerheden er generelt set også tilfredsstillende. 94 % af kunderne udtrykker 
tilfredshed med trafiksikkerheden på genbrugsstationerne. I Hornslet, Knebel og Ryomgård, 
udtrykker kunderne dog lidt mindre tilfredshed med trafiksikkerheden. 

 93 % af kunderne tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 
genbrugsstationernes indretning. I Grenaa, Knebel og Ryomgård er der flest mindre tilfredse 
kunder at finde.  

 95 % af kunderne tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med køreafstanden til 
genbrugsstationen. Kun en genbrugsstation skiller sig ud på denne parameter, nemlig 
Feldballe, hvor kunderne er mindre tilfredse med afstanden. 
 

På spørgsmålet, om hvad god service er på en genbrugsstation, svarer kunderne at personalet er 

den helt afgørende faktor for den gode service på genbrugsstationerne. Kunderne udtrykte, at de 

oplever god service, når personalet: 

 Giver god vejledning. 

 Er smilende og i imødekommende. 

 Er hjælpsomme. 

 

Genbrugsstationens åbningstider og indretning spiller en mindre, men dog stadig en vigtig, rolle for 

kundernes opfattelse af den gode service. 

Yderligere kan det konkluderes, at mere end halvdelen af de adspurgte kunder benytter 

genbrugsstationerne mere end en gang pr. måned. 

 

Til den enkelte genbrugsstation kan følgende konkluderes: 

 
Drammelstrup Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 8 ud af 9 parametre. 

- Kunderne er generet meget tilfredse med personalets tilgængelighed og vejledning, samt 

pladsen generelt. 
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- Åbningstiden på hverdage er kunderne mindre tilfredse med, og der er enkelte kommentarer, 

der handler om åbningstider.  

- Kommentarerne viser bl.a., at kunderne på Drammelstrup Genbrugsstation lægger mest 

vægt på at personalet er venlige og hjælpsomme. 

o ”Pladsmanden er meget hjælpsom, flink og imødekommende.” 

o ”Bedre åbningstider for erhverv. Tidligere end kl. 13.00!” 

 

Ebeltoft Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 5 ud af 9 parametre. 

- Kunderne er tilfredse med personalets synlighed og vejledning samt åbningstiderne i 

weekenden.  

- Åbningstiderne i hverdagene er kunderne ikke helt tilfredse med, 19 % er enten mindre 

tilfredse eller utilfredse.  

- Der er høj tilfredshed med ordenen og køreafstanden til pladsen, mens kunderne er mindre 

tilfredse med trafiksikkerheden, indretning og kørselsforhold. Parametrene supplerer 

hinanden godt, så hvis en kunde er mindre tilfreds med ét af parametrene, vil der typisk være 

en sammenhæng med de andre parametre. 

- Kommentarerne viser, at det især er haveaffald, der kan skabe problemer med 

kørselsforholdene på pladsen. Flere kommenterer også, at de gerne vil have længere 

åbningstider i hverdagene. 

o ”Haveaffaldet bør placeres, så folk ikke skal bakke til. Det skaber usikkerhed. Lav evt. 

en rampe man kører op på, og læsser af til siden.” 

o ”Flere sommerhuse – derfor irriterende at vi ikke kan aflevere ex. mandag + formiddag 

hvis vi er her hverdage eller ferier.” 

 

Feldballe Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 7 ud af 9 parametre. 

- Der er høj tilfredshed med personalets vejledning og synlighed samt ordenen på pladsen.  

- Åbningstiderne i weekenden er kunder meget tilfredse med, mens de er lidt mindre tilfredse 

med åbningstiderne på hverdage. Det kan skyldes at pladsen først åbner kl. 13.  

- Kunderne er meget tilfredse med pladsens indretning, orden, trafiksikkerhed samt 

kørselsforhold, dog er kunderne mindre tilfredse med køreafstanden til pladsen, 19 % er 

mindre tilfredse eller utilfredse.  

- Kunderne kommenterer især på pladsens gode orden. Flere har dog et ønske, om at der 

kommer nedgravede containere. 

o ”Jeg har et godt indtryk af pladsen, og den virker gennemtænkt.”  

o ”Bedre containere, som er nedsænkede.” 

Glesborg Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 5 ud af 9 parametre.  

- Andelen af tilfredse kunder er generelt høj for spørgsmål vedrørende pladsens personale.  

- En større andel af kunder er mindre tilfredse eller utilfredse med pladsens åbningstider på 

hverdage og weekender. 

- Indretningen af pladsen samt kørselsforholdene er kunderne lidt mindre tilfredse med. De 

private husstande er mere utilfredse end virksomheder, når det glæder indretningen og 

kørselsforholdene.  
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- Nogle kommentarer viser, at der bl.a. er et ønske om bedre skiltning, samt at kunderne 

ønsker længere åbningstider, både i hverdagen og weekenden. 

o ”Skiltene er skrevet for småt, de er ikke til at overskue på afstand.” 

o ”Eftermiddagsåbent lørdag eller søndag.” 

Grenaa Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 5 ud af 9 parametre. 

- Kunderne er meget tilfredse med personalet.  

- Samtlige kunder er tilfredse med åbningstiderne i weekenden, dog er 15 % mindre tilfredse 

eller utilfredse med åbningstiderne i hverdagene.  

- Kunderne er tilfredse med kørselsafstanden til pladsen.  

- Indretningen, kørselsforholdene og trafiksikkerhed er forhold, hvor tilfredsheden er lidt lavere.  

- Kommentarer viser, at en venlig vejledning er det vigtigste for kunderne, når det gælder god 

service. Der er flere, der ikke mener trafiksikkerheden er helt god nok. 

o ”Vi er meget glade for vor genbrugsstation.” 

o ”Mere sikkerhed på pladsen, dårlig sigtbarhed ved udkørsel.” 

Hornslet Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 3 ud af 9 parametre. 

- Kundetilfredsheden er høj til spørgsmål omkring personalet.  

- Dog er kunderne mindre tilfredse med åbningstiderne samt indretningen af pladsen.  

- Kommentarerne viser, at kunderne mener pladsen er for lille og det skaber problemer, når 

der er mange biler. Derudover vil kunderne gerne have længere åbningstider, især i 

weekenden. 

o ”Bedre kørselsforhold. Når der er mange mennesker, så parkerer folk som en ”pakke 

pølser” hulter til bulter.” 

o ”At der åbnes tidligere i weekendener. Kl. 14.00 er for sent. Gerne fra kl. 10.00.” 

Knebel Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 3 ud af 9 parametre. 

- Stort set 100 % af kunderne angiver enten at være meget tilfredse eller tilfredse ved med 

personalet samt ordenen på pladsen.  

- Igen er det åbningstiderne og indretningen af pladsen, kunderne er lidt mindre tilfredse med.  

- Kommentarer viser, at kunderne synes pladsen er for lille, samt at haveaffaldets placering 

skaber trafikproblemer. 

o ”Dårlig indretning af pladsen, indkørslen bliver blokeret når folk ikke kan bakke med 

trailer. Haveaffald i det fjerneste hjørne i stedet. Ensretning af pladsen vil hæve 

trafiksikkerheden.” 

o ”Gør pladsen større – for mange biler og containere på for lille et areal.” 

 

Ryomgård Genbrugsstation 

- Meget høj tilfredshed for 3 ud af 9 parametre. 

- Tilfredsheden med personalet er høj. Ligeledes gælder det ordenen på pladsen, hvor 99 % 

angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse.  

- Åbningstiderne og indretningen vurderes som værende lidt mindre tilfredsstillende.  
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- Kommentarerne viser også, at det især er åbningstiderne og indretningen af pladsen, som 

kunderne kommenterer på. Men de viser også, at venlige og hjælpsomme 

pladsmedarbejdere er det vigtigste for god service. 

o ”Åbning noget før i weekenden.” 

o ”Altid god service og behandling.” 

Ud fra kommentarerne kan det udledes, at det, der giver høj kundetilfredshed, er, at/hvis: 

- personalet er høflige, hjælpsomme og giver god vejledning. 

- åbningstiderne udvides på hverdage,  

- at aflæsningen gøres lettere – fx ved, at det er let at finde den rigtige container og containere 

bliver nedsænket, så tunge ting ikke skal løftes så meget.  
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4 Resultater  

Dette afsnit giver ved hjælp af tabeller og figurer en detaljeret oversigt over resultaterne af kundernes 

besvarelser på Reno Djurs’ otte genbrugsstationer. Kunder, der har undladt at svare eller svaret ”ved 

ikke”, er ikke medtaget i analysen af det pågældende spørgsmål. Generelt har de fleste kunder 

besvaret alle spørgsmål i spørgeskemaet.  

 

4.1 Antal respondenter 
2.816 kunder har besvaret spørgeskemaet. Tabel 1 viser antallet af respondenter fordelt mellem 

private husstande og erhvervsvirksomheder. Kunderne skulle tilkendegive, om affaldet var privat fra 

en husholdning eller fra en erhvervsaktivitet. Det skal bemærkes, at i de tilfælde, hvor kunder har 

krydset af i at have affald fra både erhverv og privat, er disse registreret som erhvervsvirksomheder.  

130 kunder svarede, at de kom med både privat- og erhvervsaffald. Disse kunder bliver talt med 

udelukkende som virksomheder senere i rapporten. Således har der samlet set deltaget 2.610 

husstande og 166 virksomheder i undersøgelsen. Derudover har 40 ikke angivet, hvor de har hentet 

deres affald henne, hvilket betyder, at de ikke indgår i opgørelsen, hvor der skelnes mellem privat- 

og erhvervsaffald.  

Tabel 1: Antal af kunder opgjort efter privat eller erhvervsaffald. 

Antal respondenter 

  Antal Procent 

Privat affald 2.610 93% 

Erhvervsaffald 36 1% 

Privat- og erhvervsaffald 130 5% 

Ikke angivet 40 1% 

Total 2.816 100% 

 

Tabel 2 viser antallet af kunder, der har besvaret spørgeskemaet fordelt på genbrugsstationerne. I 

de følgende analyser bør man i fortolkningen af resultaterne tage højde for, at et mindre antal 

virksomheder er registeret på de små genbrugsstationer. For de private husstande er der på alle 

otte genbrugsstationer registeret et antal kunder, som er tilstrækkelig højt til at kunne bestemme den 

generelle kundetilfredshed.  

Tabel 2: Antal af kunder opgjort efter privat- eller erhvervsaffald fordelt på genbrugsstation. 

 

Antal respondenter fordelt på genbrugsstationer 
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Private husstande 527 415 205 196 615 289 149 214 2.610 

Virksomheder 35 17 23 11 41 19 7 13 166 

Total 562 432 228 207 656 308 156 227 2.776 
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4.2 Samlet andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder 
Den samlede andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder er opgjort i procenter i tabel 3. Tabellen 

giver et overblik over hver plads’ præstation for hvert enkelt parameter. For eksempel kan man se, 

at i Drammelstrup er der 9 %, som er mindre tilfredse eller utilfredse med åbningstiderne på 

hverdage.  

En grøn celle indikerer, at en andel på under 5 % er mindre tilfredse eller utilfredse. En gul celle 

indikerer en andel mellem 5-10 %, og en rød celle viser, at andelen er større end 10 % af alle 

adspurgte kunder. Der er også lavet to lignende tabeller opgjort i kundetype, private husstande eller 

erhverv. Disse tabeller er opstillet i bilaget under ”Samlet andel”. Resultaterne for hvert enkelt 

parameter er opgjort i de følgende afsnit fra 5.3 – 5.11. 

Tabel 3: Samlet andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder, i %. 

  Alle brugere 

Procentvis 

D
ra

m
m

e
ls

tru
p

 

E
b

e
lto

ft 

F
e
ld

b
a
lle

 

G
le

s
b

o
rg

 

G
re

n
a
a

 

H
o

rn
s
le

t 

K
n

e
b

e
l 

R
y
o

m
g

å
rd

 

I a
lt 

Åbningstider på hverdage 9% 16% 12% 11% 17% 15% 10% 11% 13% 

Åbningstider i weekenden 1% 0% 3% 19% 1% 45% 14% 29% 10% 

Personalets synlighed 2% 2% 0% 3% 2% 2% 0% 1% 2% 

Personalets vejledning 1% 3% 1% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 

Ordenen på pladsen 1% 1% 0% 2% 2% 3% 0% 3% 1% 

Køreafstanden til denne genbrugsstation 4% 3% 19% 4% 4% 6% 7% 5% 5% 

Trafiksikkerheden på pladsen 1% 8% 0% 4% 7% 13% 10% 13% 7% 

Indretningen af pladsen 2% 9% 1% 6% 10% 8% 13% 12% 7% 

Kørselsforhold på pladsen 1% 11% 0% 7% 9% 13% 22% 21% 9% 

 
Andelen af kunder, der er mindre tilfredse eller utilfredse med åbningstiderne i hverdagene ligger på 

mellem 9 og 17 %. Dette kan skyldes, at alle genbrugsstationerne har lukket om mandagen og nogle 

pladser først åbner de kl. 13.00. Derudover ses det, at der også er mindre tilfredshed  med 

åbningstiderne i weekenden i Glesborg, Hornslet, Knebel og Ryomgård. Dette kan skyldes, at disse 

pladser kun har åbent halvdelen af dagen. 

 

Tilfredsheden med personalets synlighed og vejledning er generelt meget høj. 

 

Specielt i Knebel, Ryomgård, Hornslet og Ebeltoft er der en lavere tilfredshed med indretningen, 

trafiksikkerheden og kørselsforholdene.  
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4.3 Åbningstiden på hverdage 
Figur 1 viser fordelingen af kundernes tilfredshed med åbningstiden på hverdage fordelt på de 

forskellige genbrugsstationer. For eksempel viser figur 1, at 46 % af kunderne er meget tilfredse med 

åbningstiderne på hverdage. I Ebeltoft og Grenaa er henholdsvis 16 % og 17 % mindre tilfredse eller 

utilfredse med åbningstiderne.  

Figur 1: Tilfredshed med åbningstiderne på hverdage – opdelt efter genbrugsstation, i %. 

 

Figur 2 viser fordelingen af kundernes tilfredshed med åbningstiderne på hverdage opdelt efter 

kundetype. For eksempel fremgår det, at 46 % af de private husstande er meget tilfredse med 

åbningstiderne, mens 39 % af virksomhederne er meget tilfredse med åbningstiderne. Andelen af 

mindre tilfredse og utilfredse kunder er større ved virksomheder end for de private husstande. Dette 

skyldes, at genbrugsstationerne kun har åbent om eftermiddagen i hverdagene, fra kl. 13.00. Dette 

ses også i kommentarerne fra virksomhederne, hvor nogle ønsker at pladserne åbner tidligere.  

Figur 2: Tilfredshed med åbningstiderne på hverdage – opdelt efter kundetype,  i %. 
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4.4 Åbningstiden i weekenden 
Figur 3 viser den procentvise fordeling af kundernes tilfredshed med åbningstiderne i weekenden 

fordelt efter genbrugsstation. Her kan man for eksempel se, at 66 % af alle kunderne i Reno Djurs  

er meget tilfredse med åbningstiderne i weekenden. Det ses, at andelen af mindre tilfredse og 

utilfredse kunder er større ved de genbrugsstationer, som har en kortere åbningstid i weekenden.    

Figur 3: Kundernes tilfredshed med åbningstiderne i weekenden – opdelt efter genbrugsstation,  i %. 

 

Figur 4 viser kundernes procentvise tilfredshed med åbningstiderne i weekenden opdelt efter 

kundetype. For eksempel viser figur 4 at 66 % af de private kunder er meget tilfredse med 

åbningstiderne, mens 58 % af virksomhederne er meget tilfredse. Den procentvise forskel mellem 

private husstande og virksomheder kan skyldes, at private får mest ud af, at genbrugsstationerne 

holder åbent i weekenden, mens virksomheder mest bruger pladserne på hverdage. 

Figur 4: Kundernes tilfredshed med åbningstiderne i weekenden – opdelt efter kundetype,  i %. 

 
Generelt er kunderne en smule mere tilfredse med åbningstiderne på weekenderne end 

åbningstiderne i hverdagene, og det gælder både for private husstande og virksomheder.  
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4.5 Personalets synlighed 
Kunderne lægger stor vægt på, at personalet er synligt og tilgængeligt, når de kommer ind på en 

genbrugsstation. Figur 5 viser kundernes tilfredshed med personalets synlighed på de forskellige 

genbrugsstationer. Eksempelvis viser figur 5, at 60 % af kunderne er meget tilfredse med 

personalets synlighed på Ebeltoft Genbrugsstation. Stort set alle kunder er tilfredse med personalets 

synlighed på Ryomgård og Knebel Genbrugsstationer.  

Figur 5: Tilfredshed med personalets synlighed – opdelt efter genbrugsstation, i %.  
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Billede 2: Pladsmedarbejder i færd med at hjælpe en kunde 

4.6 Personalets vejledning 
God vejledning er oftest den vigtigste faktor for kundernes oplevelse af en genbrugsstation, hvilket 

blandt andet fremgår af de kommentarer, som kunderne har givet. Generelt er kunderne rigtigt godt 

tilfredse med personalets vejledning på Reno Djurs’ genbrugsstationer. På et par af de mindre 

genbrugsstationer er kundetilfredsheden for denne parameter 99 %, mens andelen af mindre 

tilfredse og utilfredse kunder er på 3 % på Grenaa Genbrugsstation. 

Figur 6: Tilfredshed med personalets vejledning – opdelt efter genbrugsstation, i %. 
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4.7 Ordenen på genbrugsstationen 
Figur 7 viser fordelingen af kundernes tilfredshed med ordenen på de respektive genbrugsstationer. 

For eksempel er 61 % af kunderne meget tilfredse med ordenen på Grenaa Genbrugsstation. 

Generelt set er kunderne godt tilfredse med ordenen på genbrugsstationerne. Kun i Hornslet er 4 % 

mindre tilfredse eller utilfredse med ordenen.  

Figur 7: Tilfredshed med ordenen – opdelt efter genbrugsstation, i %. 
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4.8 Køreafstand til genbrugsstationerne 
I figur 8 viser fordelingen over kundernes tilfredshed med køreafstanden. F.eks. viser figuren, at 68% 

af kunderne ved Ebeltoft Genbrugsstation er meget tilfredse med køreafstanden. Den største andel 

af mindre tilfredse eller utilfredse er ved Feldballe Genbrugsstation. Dette kan skyldes, at ved 

etableringen af Feldballe Genbrugsstation blev to nærliggende genbrugsstationer lukket.    

Figur 8: Tilfredshed med køreafstanden – opdelt efter genbrugsstation, i %. 

 

Generelt er tilfredsheden med køreafstanden til genbrugsstationerne høj, hvilket kan skyldes, at 

Reno Djurs har flere mindre genbrugsstationer fordelt jævnt over hele Djursland.  

I figur 9 er tilfredsheden med køreafstanden opdelt efter kundetype. Herved kan man for eksempel 

se, at 63 % af virksomhederne er meget tilfredse med køreafstanden til genbrugsstationerne. 

Fordelingen af tilfredshed er cirka den samme for de to kundetyper.  

Figur 9: Tilfredshed med køreafstand til genbrugsstationen – opdelt efter kundetype, i %. 
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4.9 Trafiksikkerheden 
Generelt er der høj tilfredshed med trafiksikkerheden på pladserne. Feldballe scorer næsten 100 % 
tilfredshed på denne parameter, hvilket kan skyldes, at det er en ny, stor og rummelig plads, 
hvorimod de mindre pladser, som Hornslet, Knebel og Ryomgård har flere mindre tilfredse og 
utilfredse kunder. 

Figur 10: Tilfredshed med køreafstand til genbrugsstationerne – opdelt efter genbrugsstation, i %. 
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4.10 Indretningen  
Kundernes tilfredshed med indretningen af genbrugsstationerne er vist i figur 11. Her ses det for 

eksempel, at 73 % af kunderne er meget tilfredse med indretningen og kørselsforholdene i Feldballe, 

hvilket skyldes den nye store plads, hvor der er god plads. 13 % er utilfredse eller mindre tilfredse 

med indretningen på Knebel Genbrugsstation, hvilket kan skyldes, at det er en lille plads, og derfor 

svært for bilerne at komme rundt.  

Figur 11: Fordeling af kundernes tilfredshed med indretningen af genbrugsstationen, herunder 

kørselsforholdene – opdelt efter genbrugsstation. 
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4.11 Kørselsforholdene  
Figur 12 viser, at 100 % af kunderne er meget tilfredse eller tilfredse med kørselsforholdene på 
Feldballe Genbrugsstation, mens 24 % er mindre tilfreds eller utilfredse med kørselsforholdene på 
Knebel Genbrugsstation.  

Figur 12: Fordeling af kundernes tilfredshed med kørselsforholdene på genbrugsstationen – opdelt efter 
genbrugsstation 

 
Deles kunderne op i private husstande og virksomheder, er der forskel mellem, hvem der er mest 

utilfredse med kørselsforholdene på  pladserne. Som det kan ses i figur 13, er 15 % af 

virksomhederne mindre tilfredse eller utilfredse med indretningen, mens 9 % af private husstande er 

mindre tilfredse eller utilfredse.  

Figur 13: Tilfredshed med kørselsforholdene - opdelt efter kundetype, i %. 
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4.12 Besøgsfrekvens 
Figur 14 giver et overblik over, hvor ofte henholdsvis private husstande og virksomheder kommer 

på pladserne. Eksempelvis viser figuren, at 74 % af virksomhederne, der bruger 

genbrugsstationerne, kommer mere end 12 gange om året, mens 53 % af private husstande kommer 

mere end 12 gange om året. Der er altså tale om, at genbrugsstationerne har mange stamkunder. 

Ud fra figuren kan man også se, at virksomheder er oftere gengangere end de private husstande.  

Figur 14: Besøgsfrekvens – opdelt efter kundetype, i %. 

 

I figur 15 er besøgsfrekvensen opdelt efter genbrugsstationerne. Her fremgår det, at 
genbrugsstationerne i Feldballe og Knebel har flest gengangere, der kommer mere end 24 gange 
om året.  

Figur 15: Besøgshyppighed – opdelt efter genbrugsstation 
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4.13 Besøgsfrekvens ift. hvor tilfreds kunden er med køreafstanden 
Hvis man ser på, hvor ofte kunderne bruger genbrugsstationen, ift. hvor tilfredse de er med 

køreafstanden til pladsen, kan man se, at jo mere tilfreds kunden er med køreafstanden, jo oftere 

bruger kunden også genbrugsstationen. Eller omvendt, jo mere en kunde kommer på en 

genbrugsstation, desto mere tilfreds bliver man.   

Figur 16: Besøgsfrekvens – opdelt efter tilfredshed med køreafstanden til genbrugsstationen, i %. 
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4.14 Ønske om mere information omkring affald  
Figur 17 giver et overblik over kundernes tilkendegivelser af, om de har brug for mere information 

om, hvad der sker med affaldet, efter at de har afleveret det. Figuren viser, at størstedelen af de 

private kunder og virksomhederne ikke har behov for mere information, når de har afleveret affaldet. 

84 % af alle kunderne har ikke brug for mere information, når de har afleveret deres affald. Omvendt 

er der 10 %, der svarer at de godt vil have denne information.  

Figur 17: Ønske om mere information omkring affald – opdelt efter kundetype. 

Opdeles der efter genbrugsstation, ser vi, at det varierer lidt, alt efter hvilken genbrugsstation man 

bruger, om man ønsker mere information. Figur 18 viser, at kunderne på Feldballe Genbrugsstation 

har en højere andel af kunder, der har et ønske om mere information om hvad der sker med affaldet.  

Figur 18: Ønske om mere information hvad der sker med affaldet, efter at det er afleveret – opdelt efter 

genbrugsstation, i %. 
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4.15 Kilde til information 
For at kunne give kunderne den bedste information er det hensigtsmæssigt for Reno Djurs at vide, 

hvordan kunderne gerne vil have information om affald. Nedenfor i figur 19 ser vi, hvordan kunderne 

gerne vil have information. Der er forskel på, hvordan private husstande og virksomheder gerne vil 

have information. Private vil i højere grad gerne have oplysningerne i papirform, mens virksomheder 

i højere grad gerne vil have oplysninger om affald direkte fra pladsmanden.  

Figur 19: Information om affald – opdelt efter kundetype, i %. 

 

Note: Vær opmærksom på, at kunderne har kunne sætte kryds ved dette spørgsmål.  

4.16 Uddybende kommentarer til informationskilde 
Som det kan ses i figur 19 svarer 1 % af de private husstande og 2 % af virksomhederne, at de 
ønsker information fra andre kilder end de opstillede valgmuligheder. Kunderne havde mulighed for 
at uddybe, hvilke andre informationskilder, de ønskede. 55 kunder har givet en uddybende 
kommentar. 

• 13 kunder vil gerne have information om affald gennem skilte eller infoskærme på pladsen. 

• 10 kunder vil gerne have oplysningerne pr. mail. 

• 8 kunder vil gerne have oplysningerne på nettet.  

• 5 kunder vil gerne have mere information gennem tv-spots og tv-programmer. 

• 3 kunder vil gerne have oplysningerne på Facebook. 

• 3 kunder vil gerne have oplysningerne via en app. 

• 1 erhvervskunde mener, der burde sendes information ud til kunder med faktureringsadresse 
uden for Norddjurs og Syddjurs Kommuner. 

• 12 kunder er kommet med andre kommentarer til mulige informationskilder.  

I det følgende afsnit ”Kommentarer fra kunderne” er kundernes forslag til andre formidlingsformer 
listet under hver genbrugsstation, hvis genbrugsstationens kunder har angivet andre ønsker.   
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5 Kommentarer fra kunderne 

I dette afsnit dannes der et overblik over de kommentarer, som kunderne har skrevet på 

spørgeskemaet. Selve spørgeskemaet kan ses under 6.7 – Spørgeskema. 

Spørgsmålene, der gav kunderne mulighed for at give kommentarer, lød:  

• ”Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation?” 

• ”Har du forslag eller kommentar i øvrigt, kan du skrive dem her:” 

Et overblik over kommentarerne er samlet for den enkelte genbrugsstation og grupperet efter 

spørgsmål og emne. Overordnet set har 49 % af kunderne svaret på, hvad god service var for dem 

når de kommer på en genbrugsstation. 20 % af kunderne har skrevet et svar til øvrige kommentarer 

eller forslag. Alle kommentarerne kan findes i det vedlagte bilag.  

Eftersom flere respondenter i praksis besvarer flere spørgsmål under én kommentar, vil disse svar 

nedenstående blive delt ud på flere svarkategorier. Antallet af kommentarer i underpunkterne vil 

derfor overstige det samlede antal der har afgivet en kommentarer.  

5.1 Hvad er god service for Reno Djurs’ kunder 
 

Om pladsmedarbejderne 

  Eksempel 

568 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service  

”Vejledning om hvordan det skal sorteres – også uden 

jeg selv spørger.” 

527 Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude er god 
service  

”Smilende og hjælpsomt personale – det møder vi altid 

i Knebel og Ebeltoft. Én pladsmand har endda givet 

sig tid til at lære mig, at bakke med trailer – 2 min – så 

var den der ☺”  

213 Synes at hjælp fra 
pladsmedarbejderne er god 
service  

”Personalet er altid behjælpelig med at tage ved store 
ting, hjælp med at sortere rigtig”  

93 Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service  

”Synligt personale, serviceminded – nem at få fat på”  

25 Har andre kommentar vedr.  
pladsmedarbejderne  

”Ingen råbende og sure pladsmænd” 
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Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

66 Indretning  ”Det skal være let at komme til (finde de specifikke 

beholdere / containere)”  

63 Synes at skiltning på 
genbrugsstationen er god 
service   

”Synlig skiltning af containere, så man let kan finde den 

rette.” 

57 Synes at god service er, når 
man hurtigt og let kan komme 
af med sit affald. 

”Minimum ventetid.” 

52 Synes at det er god service når 
der er orden på 
genbrugsstationen og at den er 
ren og pæn.   

”Pladsen ryddet så punkteringer undgås”   

23 Synes at forholdene i og 
omkring containerne er god 
service 

”Adgangsforhold til container. At tungt affald f.eks. 

beton kan smides ned i en container” 

16 Synes at kørselsforholdene er 
god service 

”Bedre styring af trafik, når det er weekend og alle har 

været i haven. (…)”  

 

Strukturelle forhold  

  Eksempel  

47 Synes at genbrugsstationens 
åbningstider er god service 

”Længere åbningstid i weekenden. Især i 

forårsperioden.” 

26 Genbrug / Klunsning ”At man føler, at genbrugspladsen bakker ideen om 

genbrug op, så man kan føle at det man gør er godt – 

godt for samfund og miljø” 

16 Synes at genbrugsstationens 
nye fraktioner og muligheder er 
god service 

”Hak noget af haveaffaldet til barkflis til at tage med 

hjem.” 

3 Synes at køre afstanden til 
genbrugsstationen er god 
service 

”Jeg brugte Tirstrup før, så afstandene er blevet for 

store.” 
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Generelt  

  Eksempel  

153 Synes at den generelle service 
på genbrugsstationen er god 
service  

”Jeg synes det er et virkelig godt tilbud vi har, der er 
absolut ingen grund til at smide affald andre steder. 
Her er let at komme til og man kan altid få hjælp. (…)”  

29 Har andre kommentar om 
servicen på genbrugsstationen 

”Meget bedre her end i Aarhus, hvor vi boede 

tidligere.”  

  



   

  Side 27 af 56  

 

5.2 Kommentarer til Drammelstrup Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Drammelstrup Genbrugsstation.  

5.2.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
 

Om Pladsmedarbejderne 

  Eksempel  

140 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service  

”At der altid er en smilende person der på venlig vis 
guider hvis man har et spørgsmål til hvor noget skal 
placeres. OG DET SYNES JEG ALTID JEG 
OPLEVER HER PÅ PLADSEN.” 

137  Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude er god 
service  

”God service for mig er når, dem der går på pladsen 
er smilende og i godt humør, hjælpsom.” 

72 Synes at hjælp fra 
pladsmedarbejderne er god 
service  

”Personalet er altid behjælpelig med at tage ved store 
ting, hjælp med at sortere rigtig” 

20 Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service  

” Personalet er synligt hvis man har brug for dem”  

12 Har andre kommentarer  ”Pladsmanden” 

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel  

13 Synes at god service er, når man hurtigt og 
let kan komme af med sit affald.  

”At kunne komme af med affald hurtigt og 
nemt”  

12 Synes at skiltning på genbrugsstationen er 
god service   

”Synlig skiltning af containere, så man let 
kan finde den rette” 

10 Synes at det er god service når der er 
orden på genbrugsstationen og at den er 
ren og pæn.   

”At der altid er ryddeligt og pænt” 

7 Synes at det er god service når 
genbrugsstationen er godt indrettet  

”Det er til at finde de rigtige containere. 
(…)”  

6 Synes at forholdene i og omkring 
containerne er god service 

”At der er plads i containerne. (…)”  

3 Synes at kørselsforholdene er god service  ”Tilkørselsforhold og aflæsningsforhold” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

9 Synes at genbrug og 
klunsning er vigtigt i forhold 
til god service 

”Det er, når der er forståelse for genbrug, selvom der et 
smidt i en affaldscontainer” 

5 Synes at 
genbrugsstationens 
åbningstider er god service  

”(…) gode åbningstider” 

4 Synes at 
genbrugsstationens nye 
fraktioner og muligheder er 
god service 

”At man kan tage kompostjord med hjem gratis” 

 

Generelt  

  Eksempel 

20 Synes at den generelle service 
på genbrugsstationen er god 
service  

”Hyggeligt sted at komme”  

17 Har andre kommentar om 
servicen på genbrugsstationen 

”For lidt personale på pladsen på helligdage med 
mange biler.” 

 

5.2.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
 

Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

13 Har kommentar vedr. 
pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude 

”Altid venligt personale, meget hjælpsomme, 5-stjerner” 

2 Har andre kommentar vedr. 
pladsmedarbejderne 

”Mangler flere kvinder!” 

1 Har kommentar vedr. 
pladsmedarbejdernes 
synlighed 

”Mere synlig på pladsen eller mere mandskab især i 
weekenden” 
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Om Genbrugsstationen  

  Eksempel 

10 Har kommentar vedr. 
containerne og 
aflæsningsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Grav containerne ned, så man ikke spilder ved 
aflæsning. God ergonomi betaler sig” 

7 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens 
indretning  

”Der hvor man afleverer haveaffald, synes jeg at der skal 
ligges fliser så man undgår mudder når det regner.”  

6 Har kommentar vedr. 
skiltningen på 
genbrugsstationen 

”Kunne godt tænke mig mere detaljeret skiltning, da jeg 
har minimum viden om de forskellige sorteringer og 
hvordan tingene skal sorteres.” 

4 Har kommentar vedr. 
kørselsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Ensretning for kørsel, så det er tydeligt for ALLE hvilken 
vej man skal køre rundt. (…)” 

 
Strukturelle forhold  

  Eksempel  

17 Har kommentar vedr. 
genbrug og klunsning  

”(…) Gerne endnu mere genbrug. Også af eks. 
byggematerialer eller lignende. Lade folk tage det de kan 
bruge.” 

15 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens 
åbningstider  

”Det kunne være dejligt med tidligere åbningstid i 
hverdagene!” 

8 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens tilbud 

”Gerne mere sorteringsmuligheder som f.eks. flamingo”  

 
Generelt 

  Eksempel  

39 Har andre kommentar om 
genbrugsstationen  

”Det er et godt sted og rigtig god service”  
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5.3 Kommentarer til Ebeltoft Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Ebeltoft Genbrugsstation.  

5.3.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

96 Synes at vejledningen fra 

pladsmedarbejderne er god 

service 

”En høflig vejledning når man spørger til råds, hvis man 

er i tvivl om, hvor affaldet skal være.”  

86 Synes at pladsmedarbejdernes 

venlighed og attitude er god 

service  

”God service er rart og smilende personale” 

34 Synes at god service er når 

pladsmedarbejderne hjælper 

”(…) En hjælpende hånd ved f.eks. lang / tungt affald” 

16 Synes at det er god service når 

pladsmedarbejderen er synlig 

og tilgængelig 

”(…) vigtig med synlige pladsmænd – (…)”  

 

1 Har andre kommentar om 

servicen fra pladspersonalet 

”Personalets forståelse for medbragte OG sorterede 

affald”  

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

18 Synes at god service er når 
genbrugsstationen er godt 
indrettet  

”(…) at det er let at finde rundt på pladsen” 

 

11 Synes at god service er når 
genbrugsstationen er ren og 
pæn 

”En altid pæn og velpasset station (…)”  

 

9 Synes at skiltningen på 
genbrugsstationen er god 
service  

”At der er god skiltning” 

 

8 Synes at god service er, når 
man hurtigt og let kan komme 
af med sit affald. 

”At der er pladsorden, så man hurtigt kommer igennem” 

4 Synes at forholdene i og 
omkring containerne er god 
service 

”At der er plads i containeren” 

2 Synes at gode kørselsforhold 
er god service  

”Mere plads til biler. Se Aarhus genbrugsplads for 
inspiration.”  
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

2 Synes at genbrugsstationens 
åbningstider er god service 

”Gerne åbne noget tidligere på hverdage, f.eks. kl. 10” 

1 Synes at genbrug og klunsning 
er vigtigt i forhold til god 
service 

”(…) ☺ gode muligheder for genbrug” 

1 Synes at genbrugsstationens 
nye fraktioner og muligheder er 
god service 

”Pap kan presses så man ikke skal spilde uendelig tid 
på at træde på kasser” 

1 Synes at kort køreafstand til 
genbrugsstationen er god 
service  

”Jeg brugte Tirstrup før, så afstandene er blevet for 
store”  

 

Generelt  

  Eksempel  

27 Andet  ”Ok som det fungerer” 

1 Servicen på pladsen  ”Rigtig god. Venligt servicefolk” 

 
 

5.3.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

12 Har kommentar om 
pladsmedarbejderne venlighed 
og attitude  

”Flinke mennesker på pladsen ☺”  

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

11 Har kommentar vedr. 
containerne og 
aflæsningsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Container-nedgravning. Det gør det nemmere at 
komme af med tungt affald” 

 

10 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens indretning  

”Pladsen bør udvides – den er efterhånden meget 
”snæver”, da der kommer mange besøgende” 
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5 Har kommentar vedr. 
kørselsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Var det en idé at tegne striber, så man ikke parkerer 
sådan lidt på skrå og spærrer for andre” 

 

6 Har kommentar vedr. 
skiltningen på 
genbrugsstationen 

”Flere skilte med anvisning af de mange forskellige 
affaldsprodukter” 

 

 

Strukturelle forhold  

  Eksempel  

12 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens 
åbningstider  

”Tidligere åbent på hverdage” 

 

10 Har kommentar vedr. genbrug 
og klunsning 

”Det er fantastisk med jeres genbrugs-byt, ville dog 
ønske at det også gjaldt træ og vinduer” 

6 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens fraktioner 
og muligheder 

”Emballageplast (som jo er en stor mænge i 
husholdningen) burde kunne afleveres. Separat 
sortering af aluminium.”  

 

Generelt  

  Eksempel  

19 Har andre kommentar om 
genbrugsstationen  

”Er rigtig godt tilfreds”  

6  Har kommentar om den 
generelle service på 
genbrugsstationen 

”Det er en meget god og positiv oplevelse, hver gang vi 
har været på pladsen”  
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5.4 Kommentarer til Feldballe Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Feldballe Genbrugsstation.  

5.4.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

38 Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude er god 
service 

”(…) venlighed og imødekommenhed fra personalet” 

22 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service 

”Venlig vejledning i hvordan der sorteres og hvor de 
forskellige genstande skal henkastes” 

7  Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service 

”(…) og synlige medarbejdere” 

7  Synes at hjælp fra 
pladsmedarbejderne er god 
service 

”Pladsmændene er super flinke med hjælp, er flinke 
med at give en hånd med ☺”  

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

10 Synes at god service er, når 
man hurtigt og let kan komme 
af med sit affald. 

”Hurtig respons + akkurat” 

7  Synes at det er god service når 
genbrugsstationen er godt 
indrettet 

”God plads til at læsse af, (…)” 

4 Synes at skiltning på 
genbrugsstationen er god 
service   

”Stor synlighed over, hvad der skal hvor hen” 

2 Synes at det er god service når 
der er orden på 
genbrugsstationen og at den er 
ren og pæn.   

”At der er pænt og ryddeligt og at (…)” 

2  Synes at kørselsforholdene er 
god service 

”God kørselsplads og (…)” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

4 Synes at genbrugsstationens 
åbningstider er god service 

”Gode åbningstider” 

2 Synes at genbrug og klunsning 
er vigtigt i forhold til god 
service 

”At man kan tage alt hvad man vil ☺” 

1 Synes at genbrugsstationens 
rette fraktioner og muligheder 
er god service 

”(…) skovl og kost til rådighed” 

1 Synes at kort køreafstand til 
genbrugsstationen er god 
service  

”Afstand (…)” 

  

Generelt  

  Eksempel  

15 Har andre kommentar ”Lige præcis som den er ☺ nu” 

 

5.4.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
  
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

4 Har kommentar om 
pladsmedarbejdernes 
hjælpsomhed 

”Det er en virkelig god plads og personalet er utrolig 
hjælpsomme og venlige”  

2 Har kommentar om 
synligheden af 
pladsmedarbejderne 

”Det går lidt ud over personalets synlighed, at der kun 
er 1 pladsmand på arbejde ad gangen sommetider”  

2 Har kommentar om 
pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude 

”Hyggelig plads med et flinkt personale”  

1 Har kommentar om 
pladsmedarbejdernes 
vejledning  

”Har oplevet at få dårlige anvisninger”  

1 Har andre kommentar om 
pladsmedarbejderne  

”Nogen gange kan man godt bruge nogle flere folk 
herude. I travle perioder.”  
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Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

10 Har kommentar om containerne 
og læsseforholdene 

”Nedsænkede containere”  

 

4 Har kommentar om 
genbrugsstationens skiltning  

”Større skrift på skiltene” 

 

3 Har kommentar om 
genbrugsstationens indretning  

”God plads til at læsse af er dejligt her på pladsen”  

 

2 Har kommentar om 
genbrugsstationens 
kørselsforhold 

”Hvide afmærkede kørelinjer” 

 

Strukturelle forhold  

  Eksempel  

6 Har kommentar om 
åbningstiderne på 
genbrugsstationen  

”Jeg kunne tænke mig længere åbningstider i 
hverdagene eks. 9-18 også om mandagen” 

3 Har kommentar om nye 
fraktioner og flere muligheder  

”En app med genbrugsstationer, åbningstider, 
vejledning mm.”  

2 Har kommentar om genbrug og 
klunsning på 
genbrugsstationen 

”Flere genbrugscontainere eller at vi må tage noget fra 
de andre containere” 

 

Generelt  

  Eksempel  

23 Har andre generelle kommentar 
til genbrugsstationen  

”Alletiders med al den plads” 

1 Har kommentar om de 
generelle forhold på 
genbrugsstationen  

”Alt er perfekt på pladsen her”  
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5.5 Kommentarer til Glesborg Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Glesborg Genbrugsstation.  

5.5.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

50 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service  

”At jeg kan blive vejledt i hvor jeg må smide mit affald 

når jeg er i tvivl” 

31 Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed er god service  

”At pladsmanden er smilende og rar”  

19 Synes at pladsmedarbejdernes 
hjælp er god service  

”At personalet er hjælpsomme og flinke” 

12 Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service  

” At pladsmanden er synlig”  

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

7 Synes at det er god service når 
der er orden på 
genbrugsstationen og at den er 
ren og pæn.   

”At der er ryddeligt, (…)”  

5 Synes at god service er, når 
man hurtigt og effektivt kan 
komme af med sit affald. 

”At det er nemt at komme af med sit affald”  

5 Synes at skiltning på 
genbrugsstationen er god 
service   

”Tydelig skiltning” 

4 Synes at det er god service når 
genbrugsstationen er godt 
indrettet 

”Overskuelighed, orden, let at køre til”  

1 Synes at forholdene i og 
omkring containerne er god 
service 

”At der er plads i de forskellige containere. (…)” 

1 Synes at gode kørselsforhold 
er god service 

”At folk kan køre med trailer og ved hvor stor deres bil 

er” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

3 Synes at genbrug og klunsning 
er vigtigt i forhold til god 
service 

”Fortsæt genbrugs container/bytte” 

1 Synes at genbrugsstationens 
åbningstider er god service  

”Åbningstiderne i weekenderne” 

1 Synes at genbrugsstationens 
nye fraktioner og muligheder er 
god service 

”(…) Dejligt når der er koste til at feje trailer. (…)” 

 

Generelt  

  Eksempel  

13 Har andre kommentar om 
genbrugsstationen 

”Den er i orden”  

1 Synes at den generelle service 
på genbrugsstationen er god 
service  

”Haveaffaldet bliver hurtigt ”komprimeret”/fjernet – 
dejligt! (…)”    

 
 

5.5.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

1 Har kommentar vedr. 
pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude 

”Fantastisk godt sted at komme – aldrig sure og mugne 

medarbejdere” 

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

4 Har kommentar vedr. 
genbrugsstations skilte 

”Kort over de forskellige pladsers container placering. 

(…)” 

3 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens indretning  

”Hvorfor er containeren placeret efter alfabetisk 

rækkefølge? Er det ikke mere logisk at placere dem 

efter hvilke der bliver mest brugt?” 

1 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens orden og 
ryddelighed  

”Fin orden på pladsen” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

19 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens 
åbningstider  

”Længere åbningstid i weekenden, åbent hver dag” 

6 Har kommentar vedr. genbrug 
og klunsning 

”Mulighed for at genbruge ting andre har kasseret, 
udover det der er i genbrugscontaineren” 

 

Generelt  

  Eksempel  

14 Har andre generelle kommentar 
om genbrugsstationen  

”En fin plads”  
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5.6 Kommentarer til Grenaa Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Grenaa Genbrugsstation.  

5.6.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
 

Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

155 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service  

”At der er nogen at spørge hvor affaldet skal hen”  

143  Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude er god 
service  

”At personalet er flinke og imødekommende, og det er 

de” 

53 Synes at hjælp fra 
pladsmedarbejderne er god 
service  

”Når man også kan få hjælp til at løfte tunge ting, når 

man spørger pænt” 

20 Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service  

”At man er synlig, når man har brug for hjælp”  

4 Har andre kommentar  ”Veluddannede personale (…)” 

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

18 Synes at skiltning på 
genbrugsstationen er god 
service   

”At man kan finde rundt uden at skulle spørge 

personalet. At containerne er afmærket tydeligt, og ikke 

alt for videnskabelige.” 

16 Synes at god service er, når 
man hurtigt og let kan komme 
af med sit affald. 

”Tilgængelighed og hurtig afvikling” 

 

14 Synes at det er god service når 
genbrugsstationen er godt 
indrettet 

”At det er overskueligt hvor man skal læsse af”  

 

14 Synes at det er god service når 
der er orden på 
genbrugsstationen og at den er 
ren og pæn.   

”God orden og (…)”  

4 Har kommentarer til 
kørselsforholdene på pladsen 

”(…) gode tilkørselsforhold” 

5 Synes at forholdene i og 
omkring containerne er god 
service 

”(…) At der er plads i containerne. (…)”  
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

3 Synes at genbrugsstationens 
nye fraktioner og muligheder er 
god service 

”(…) At der er hjælpe redskaber til rådighed” 

2 Synes at genbrugsstationens 
åbningstider er god service 

”Længere åbent i hverdagene”  

4  Synes at genbrug og klunsning 
er vigtigt i forhold til god 
service 

”At man kan aflevere ting andre måske kan bruge. At 

man kan være heldig at finde noget man kan bruge 

som andre ikke vil have mere. Det er bæredygtigt.”  

 

Generelt  

  Eksempel  

35 Har andre kommentar om 
servicen på genbrugsstationen 

”God service og at det er til at komme af med sit affald”  

18 Synes at den generelle service 
på genbrugsstationen er god 
service 

”Alt hvad det har nu er god service for mig!!! ☺” 

 

5.6.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

20 Har kommentar om 
pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude  

”Synes personalet altid er venlige og imødekommende. 

Virker kompetente.” 

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

20 Har kommentar vedr. 
indretningen af 
genbrugsstationen 

”Svinget nede ved haveaffaldet er tit et problem når der 
er travlt” 

11 Har kommentar vedr. container 
og læsseforhold  

”Sænket container til tungt affald, så det er lettere at få 

ud af traileren” 



   

  Side 41 af 56  

 

4 Har kommentar vedr. 
kørselsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Bedre skiltning ift. Trafik på pladsen”  

 

4 Har kommentar om skiltningen 
på genbrugsstationen 

”Tydeligere skilte, evt. højt oppe, det ville spare en 
masse tid, så man ikke skal køre rundt og læse de små 
skilte” 

 

Strukturelle forhold  

  Eksempel  

33 Har kommentar om 
åbningstiderne 

”Lidt længere åbent i hverdagen, måske bare i 

sommerperioden”  

6 Har kommentar om nye 
fraktioner og flere muligheder  

”Jeg synes, man skal arbejde hen imod en måde at 

komme af med mere plast. Ex. Fra madvarer: 

remoulade, og lignende plast emballage.”  

5 Har kommentar om genbrug og 
klunsning  

”Det skal være tilladt at tage noget med hjem hvis man 

finder noget som kan bruges”  

 

Generelt  

  Eksempel  

40 Har andre kommentar ”Ved folk hvordan de skal smide energipærer ud?” 

13 Har andre generelle kommentar 
om servicen på pladsen  

”Har kun sommerhus i Grenå, men super plads i forhold 
til min hjemkommune. Så pil op til jer :-)” 
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5.7 Kommentarer til Hornslet Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Hornslet Genbrugsstation.  

5.7.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

63 Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude er god 
service 

”Glad og venligt personale”  

 

55 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service  

”At jeg kan få hjælp til at finde ud af, hvor mine ting skal 
afleveres” 

9 Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service 

”(…) Synligt og tilgængeligt personale.” 

8 Synes at hjælp fra 
pladsmedarbejderne er god 
service 

”Hjælpsomme medarbejdere – og det er de!” 

 

4 Har andre kommentar ”At personalet er der når jeg har brug for det ☺” 

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

9 Synes at det er god service når 
genbrugsstationen er godt 
indrettet 

”Plads og fremkommelighed” 

8 Synes at skiltning på 
genbrugsstationen er god 
service   

”(…) Gode og synlige skilte, så man ikke er i tvivl hvor 
det skal afleveres” 

5 Synes at forholdene i og 
omkring containerne er god 
service 

”(…) let adgang til container” 

 

3 Synes at det er god service når 
der er orden på 
genbrugsstationen og at den er 
ren og pæn.   

”Synlighed, plads, vejledning, orden”  

 

2 Synes at god service er, når 
man hurtigt og let kan komme 
af med sit affald. 

”Hurtig afvikling”  

 

1 Synes at kørselsforholdene er 
god service 

”(…) Min mening af bilkaos, ikke alle holder 
hensigtsmæssigt, hvilket skaber flaskehalse og farlige 
situationer.” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

9 Synes at gode åbningstider er 
god service  

”(…) Gode / relevante åbningstider.” 

4 Synes at genbrug og klunsning 
er god service  

”At kunne komme af med affald betryggende og vide at 
noget går til genbrug” 

1 Synes nye fraktioner og flere 
muligheder er god service  

”Gratis affaldssække (når der er krav om gennemsigtige 
sække)  det får man i Fredericia kommune”  

1 Synes at køreafstanden til 
genbrugsstationen er god 
service  

”Flyt tilbage til Følle genbrugsstation” 

 

Generelt  

  Eksempel  

17 Har andre kommentar om 
servicen på genbrugsstationen 

”Det får jeg allerede” 

1 Synes at den generelle service 
på genbrugsstationen er god 
service 

”God service = som den er i Hornslet” 

 

 

5.7.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

2 Har kommentar om 
pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude 

”Kommer ofte i Hornslet, meget venligt og kompetent 
personale!” 

2 Har andre kommentar om 
pladsmedarbejderne  

”I skal beholde [navn] ☺” 

 
 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

9 Har kommentar vedr. 
indretningen af 
genbrugsstationen 

”Få mere plads, her er lidt småt” 

5 Har kommentar vedr. container 
og læsseforhold 

”At murbrokker mm. Ikke skal op i en container, men 
hældes af på jorden i stedet.” 
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3 Har kommentar vedr. 
kørselsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Bedre kørselsforhold. Når der er mange mennesker så 
parkerer folk som en ”pakke pølser” hulter til bulter. I 
må have en god dag ☺”  

3 Har kommentar om skiltningen 
på genbrugsstationen 

”Bedre skiltning så det er synligt fra begge sider”  

1 Har kommentar om 
genbrugsstations effektivitet  

Stille en traktor herud så personalet kan skubbe 
haveaffaldet sammen – det giver større kapacitet. 

 

Strukturelle forhold  

  Eksempel  

50 Har kommentar om 
genbrugsstationens 
åbningstider  

”Bedre åbningstider, formiddagsåbent især i 
weekenden. Ellers er alt helt kanon.” 

7 Har kommentar om genbrug og 
klunsning  

”Genbrug af konstruktionstømmer, og andre bygge 
materialer” 

3 Har kommentar om nye 
fraktioner og flere muligheder 

”To småt brændbart containere” 

3 Har kommentar om 
køreafstande 

”Irriterende at der bliver lukket velfungerende og 
velbesøgte pladser”  

 

Generelt  

  Eksempel  

8 Har andre kommentar ”Er generel meget tilfreds”  

1 Har andre generelle kommentar 
om pladsen  

”Jeg synes at vi har en god station” 
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5.8 Kommentarer til Knebel Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Knebel Genbrugsstation.  

5.8.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

37 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service 

”Pladsmandens anvisninger – altid høflig og venlig” 

28 Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude er god 
service 

”Venligt og høfligt personale” 

10 Synes at hjælp fra 
pladsmedarbejderne er god 
service 

”Hjælp hvis man har brug for det og hjælpen her er god” 

3 Har andre kommentar  ”Personale” 

2 Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service 

”De synlige pladsmænd/damer” 

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

7 Synes at det er god service når 
genbrugsstationen er godt 
indrettet 

”Pladsen skal være større” 

6 Synes at skiltning på 
genbrugsstationen er god 
service   

”(…) Tydelig skiltning.”  

4 Synes at genbrugsstationens 
kørselsforhold er god service 

”(…) + gode kørselsforhold” 

2 Synes at god service er, når 
man hurtigt og let kan komme 
af med sit affald. 

”Sikkerhed og hurtighed” 

1 Synes at forholdene i og 
omkring containerne er god 
service 

”(…) plads i containerne. (…)” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

2 Synes at genbrug og klunsning 
er vigtigt i forhold til god 
service 

”At man føler, at genbrugspladsen bakker ideen om 
genbrug op, så man kan føle at det man gør er godt – 
godt for samfund og miljø” 

2 Synes at genbrugsstationens 
nye fraktioner og muligheder er 
god service 

”(…) At det er muligt at få/købe kompost.” 

 

1 Synes at genbrugsstationens 
åbningstider er god service 

”Længere åbningstid i weekenden. Især i 
forårsperioden.” 

 

Generelt  

  Eksempel  

10 Synes at den generelle service 
på genbrugsstationen er god 
service 

”At jeg kan komme til når jeg har fri ☺” 

 

 

5.8.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
  
Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

12 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens indretning 

”Gør pladsen større – for mange biler og containere på 
for lille et areal” 

6 Har kommentar vedr. 
containerne og 
aflæsningsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Det vil være en god ide hvis i stedet for at løfte det op i 
en container, kan smide det ned/ud i en container” 

2 Har kommentar vedr. 
kørselsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Mere synlighed omkring kørselsretning. (…)” 

1 Har kommentar vedr. 
skiltningen på 
genbrugsstationen 

”Mere tydelig skiltning på enkelte containere så de ses 
fra bilen.” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

8 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens 
åbningstider 

”Længere åbningstid i weekenderne, da det ofte er der 
man har tid til oprydning” 

8 Har kommentar vedr. nye 
fraktioner og flere muligheder 
på genbrugsstationen  

”(…)Flere mulighed for privataffalds sortering så som: 
mælkekartoner etc. Hård plastik, blød plastik” 

7 Har kommentar vedr. genbrug 
og klunsning 

”Vi har en fantastisk genbrugsordning – som vi skal 
passe godt på” 

1 Har kommentar om 
kørselsafstandene til 
genbrugsstationen  

”Der mangler en station ved den største by RØNDE!!” 

 

Generelt  

  Eksempel  

13 Har andre kommentar om 
genbrugsstationen 

”(…) Hvorfor 2 mand i hverdage og 1 i weekenden hvor 
der er travlt?” 
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5.9 Kommentarer til Ryomgård Genbrugsstation 
Følgende kommentarer blev afgivet ved Ryomgård Genbrugsstation.  

5.9.1 Hvad er god service for dig, når du er på en genbrugsstation? 
 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

50 Synes at pladsmedarbejdernes 
vejledning er god service 

”At når man ikke ved hvor affaldet skal hen, at man kan 
spørge pladsmanden”  

29 Synes at pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude er god 
service 

”Venlighed, hjælp og generelt god behandling”  

20 Synes at hjælp fra 
pladsmedarbejderne er god 
service  

”At der er hjælp når man har brug for det” 

9 Synes at pladsmedarbejdernes 
synlighed er god service  

”At pladsmanden er synlig og opmærksom”  

4 Har andre kommentar  ”At man bliver mødt af personale”  

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

7 Synes at det er god service når 
genbrugsstationen er godt 
indrettet 

”Mere plads, containerne står for tæt” 

7 Synes at skiltning på 
genbrugsstationen er god 
service   

”(…) tydelig skiltning f.eks. til genbrugstøj til 
opkradsning.” 

5 Synes at det er god service når 
der er orden på 
genbrugsstationen og at den er 
ren og pæn.   

”At der er ryddeligt og til at komme til, (…)” 

3 Synes at god service er, når 
man hurtigt og let kan komme 
af med sit affald. 

”At komme af med affaldet nogenlunde hurtigt” 

2 Synes at forholdene i og 
omkring containerne er god 
service 

”(…) nedsænkede containere” 

2 Synes at kørselsforholdene er 
god service 

”Bedre styring af trafik, når det er weekend og alle har 
været i haven. (…)”  
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

6 Synes at genbrugsstationens 
åbningstider er god service  

”Bedre åbningstider i weekenden” 

3 Synes at genbrugsstationens 
nye fraktioner og muligheder er 
god service 

”(…) At man kan hente kompostjord. At man kan låne 
skovl og kost.” 

 

Generelt  

  Eksempel  

13 Har andre kommentar om 
servicen på genbrugsstationen 

”At man kan komme af med sit affald”  

 
 

5.9.2 Har du andre forslag eller kommentarer i øvrigt? 
Om pladsmedarbejderne  

  Eksempel 

2 Har kommentar vedr. 
pladsmedarbejdernes 
venlighed og attitude 

”Altid god service og behandling”  

2 Har kommentar vedr. 
pladsmedarbejdernes 
vejledning 

”Venlig guidning og hjælp” 

 

Om genbrugsstationen 

  Eksempel 

6 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens indretning 

”Pladsen burde udvides, der er engang imellem 
kaotiske tilstande, ved især haveaffaldet.” 

3 Har kommentar vedr. 
containerne og 
aflæsningsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Svært at komme af med papiraffald, ”gl” aviser, 
sprækken er for smal!” 

3 Har kommentar vedr. 
kørselsforholdene på 
genbrugsstationen 

”Der mangler plads mellem containerne. Hvorfor laves 
der ikke ensretning?” 

3 Har kommentar vedr. 
skiltningen på 
genbrugsstationen 

”En stor oversigt med forklaring om sortering” 
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Strukturelle forhold  

  Eksempel  

17 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens 
åbningstider 

”Bedre åbningstider i weekenderne, fx allerede åbne 
om formiddagen.” 

5 Har kommentar vedr. genbrug 
og klunsning 

”Mulighed for at dele byggematerialer, der går meget 
tømmer til spilde der fx kan bruges til et hegn” 

1 Har kommentar vedr. 
genbrugsstationens fraktioner 
eller flere muligheder 

”Låne trailer ville hjælpe dem som ikke har én” 

1 Har kommentar vedr. 
kørselsafstanden til 
genbrugsstationen 

”En plads mere, der er for langt til pladsen” 

 

Generelt  

  Eksempel  

12 Har andre kommentar om 
genbrugsstationen 

”Undrer mig over at flamingo skal i brandbart og at 
f.eks. asbest tagplader ikke skal pakkes ind” 
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6 Metode og gennemførelse 

De følgende afsnit specificerer undersøgelsens metode og gennemførelse, herunder de 

usikkerheder og fejlkilder, som undersøgelsen er forbundet med.  

6.1 Målgruppe og respondenter 
Målgruppen for tilfredshedsundersøgelsen er kunderne på de otte genbrugsstationer, som  kommer 

som private eller erhvervsvirksomheder for at benytte genbrugsstationen. Da undersøgelsen er 

blevet gennemført over to weekenddage på hver genbrugsstation samt en enkelt hverdag i Grenaa, 

så er langt størstedelen af respondenterne fra private husholdninger.    

6.2 Projektfaser 
Undersøgelsen bestod af følgende projektfaser: 

1. Godkendelse af projektbeskrivelsen 

2. Fastlæggelse af spørgeskema, analyseplan og rapportering 

3. Afklaring af praktiske forhold omkring gennemførelse af brugerundersøgelsen 

4. Uddannelse/briefing af og bemanding med interviewere 

5. Gennemførelse af brugerundersøgelse på otte genbrugsstationer i april måned. 

6. Bearbejdning af data  

7. Rapportering af resultater 

 
Billede 4: Haveaffald på Feldballe Genbrugsstation. 
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6.3 Metode og spørgeramme 
Som metode til indsamling af svar blev der uddelt papirspørgeskemaer på Reno Djurs’ 8 

genbrugsstationer til de fleste af de kunder, der besøgte pladsen. Kunderne havde derved mulighed 

for at udfylde spørgeskemaet i deres eget tempo og aflevere skemaet i en kasse ved udkørslen. 

Fordelen ved denne metode er, at man har mulighed for at komme i kontakt med samtlige kunder, 

og medarbejderen har mulighed for at introducere undersøgelsen. Dette giver nogle meget høje 

deltagelsesprocenter, idet meget få kunder siger nej tak til at deltage. Stort set alle der blev spurgt, 

ville gerne deltage i undersøgelsen. I stille perioder uden mange kunder har medarbejderen desuden 

mulighed for at tage en uddybende snak med kunderne. Alle medarbejdere er blevet grundigt briefet 

og sat ind i undersøgelsens formål og forholdene på den enkelte plads. Dette er med til at sikre, at 

undersøgelsen er gennemført på en god kommunikativ og faglig måde. Kunderne besvarede 

spørgeskemaet én gang, det vil sige, at gengangere ikke besvarede spørgeskemaet igen.  

Tabel 4 viser, hvornår undersøgelsens blev gennemført på de forskellige genbrugsstationer. 

 

Tabel 4: Bemandingsplan for gennemførelse af undersøgelse. 

Bemandingsplan  
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Lørdag d. 22/4 9 – 18   9 – 18     14 – 18 9 – 13   

Søndag d. 23/4 9 – 18    9 – 18     14 - 18 9 – 13   

Mandag d. 24/4                

Tirsdag d. 25/4                

Onsdag d. 26/4                

Torsdag d. 27/4         13 – 18       

Fredag d. 28/4                

Lørdag d. 29/4   9 – 18    9 – 13 9 – 18     14 – 18 

Søndag d. 30/4   9 – 18    9 – 13 9 – 18     14 – 18  
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6.4 Åbningstider for genbrugsstationerne 
Åbningstiderne på genbrugsstationerne fremgår af tabel 5.  

Tabel 5: Åbningstider for Reno Djurs’ genbrugsstationer. 

Åbningstider 
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Mandag  LUKKET 

Tirsdag   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18  

Onsdag   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18  

Torsdag  13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18  

Fredag   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18   13 – 18  

Lørdag  9 – 18  9 – 18  9 – 18  9 – 13 9 – 18 14 – 18 9 – 13 14 – 18 

Søndag  9 – 18  9 – 18  9 – 18  9 – 13 9 – 18 14 – 18  9 – 13 14 – 18  

 

 

6.5 Bearbejdning af data 
De udfyldte spørgeskemaer er først scannet og efterfølgende bearbejdet i et statistikprogram og i et 

regneark. Regnearket følger med som bilag.  

De mange afgivne kommentarer er gennemgået, optalt og grupperet i emner, så det er muligt at 

danne sig et overblik.  

Kommentarerne er redigeret i mindst muligt omfang, hvorfor de fremstår som respondenterne selv 

har skrevet dem – dvs. i nogle tilfælde med stavefejl, grammatiske fejl og halve sætninger. Enkelte 

gange har kunderne nævnt personalet ved navn. For at sikre medarbejdernes anonymitet, er 

navnene slettet fra Bilag 2 med de grupperede kommentarer.  

 

6.6 Usikkerhed og fejlkilder 
Brugerundersøgelsen udgør en stikprøve på 2.816 kunder på Reno Djurs’ otte genbrugsstationer. 

Stort set alle kunder, der er blevet spurgt, har ønsket at deltage i undersøgelsen. Der er i 

undersøgelsens design og gennemførelse forsøgt at tage højde for og minimere fejlkilder, som 

kunne opstå i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen: 

- Vejret i interviewperioden: Det har været fint sen-forårsvejr uden regnvejrsdage i perioden. 

Således har vejret ikke været en hindring for, at kunderne kunne benytte genbrugsstationen.  

- Sæsonen: Sæsonen, hvor undersøgelsen er fortaget i, har en indflydelse på fordelingen 

mellem private husstande og virksomheders brug af pladsen.  

Stikprøvernes størrelser har betydning for den statistiske usikkerhed. Brugerundersøgelsen arbejder 

med et konfidensinterval på 95 %. Populationen af privatkunder på Reno Djurs’ genbrugspladser er 

i konfidensberegneren nedenfor sat til 64.743 personer, svarende til antallet af indbyggere over 18 
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år i Norddjurs og Syddjurs Kommuner pr. 2. kvartal 2017 (Danmarks Statistik). Med en 

stikprøvestørrelse på 2.610 privatkunder betyder det, at undersøgelsens resultater har en statistisk 

usikkerhed på +/- 0,8 til 1,9 procentpoint. Inden for denne usikkerhedsgrænse kan vi være 95 procent 

sikre på, at resultaterne ikke er et udtryk for statistiske tilfældigheder. 

Tabel 6: Konfidensberegner for stikprøven af privatkunder. 

Stikprøvestørrelse 
Svarfordeling (andele I %) 

 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Generelle 
stikprøvestørrelser 

100 4,3% 5,9% 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,7% 9,8% 

200 3,0% 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,3% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 

300 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,6% 

400 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 

500 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,3% 4,4% 

1000 1,3% 1,8% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,1% 

2000 0,9% 1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 

Specifik 
stikprøvestørrelse 

2610 0,8% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 

 

Populationen af erhvervskunder på Reno Djurs’ genbrugspladser er sat til 1.044, hvilket svarer til 

antallet af virksomheder, som var tilmeldt abonnementsordningen i 2016 (JHN Processer 

Nøgletalsmodel). Med en stikprøvestørrelse på 130 erhvervskunder ligger den statistiske usikkerhed 

mellem +/- 3,5 til 8,0 procentpoint. 

Tabel 7: Konfidensberegner for stikprøven af erhvervskunder. 

Stikprøvestørrelse 
Svarfordeling (andele I %) 

 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Generelle 
stikprøvestørrelser 

100 4,1% 5,6% 6,7% 7,5% 8,1% 8,5% 8,9% 9,1% 9,3% 9,3% 

200 2,7% 3,7% 4,5% 5,0% 5,4% 5,7% 5,9% 6,1% 6,2% 6,2% 

300 2,1% 2,9% 3,4% 3,8% 4,1% 4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 4,8% 

400 1,7% 2,3% 2,7% 3,1% 3,3% 3,5% 3,7% 3,8% 3,8% 3,9% 

500 1,4% 1,9% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 

1000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Specifik 
stikprøvestørrelse 

130 3,5% 4,8% 5,7% 6,4% 7,0% 7,4% 7,7% 7,9% 8,0% 8,0% 

 

6.7 Spørgeskema 
I samarbejde med Reno Djurs er der udarbejdet et spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder både 

åbne og lukkede spørgsmål. Spørgeskemaet ses på næste side. 
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Bilag 

Regneark over udregninger til tabeller og grafer i rapporten.  

Kommentarerne grupperet efter temaer 

 

 


