
DIREKTE GENBRUG  - BYTTEZONER

LENE HELBO PENON



Middelfart Kommune

Knap 40.000 indbyggere i kommunen

4 genbrugspladser

- 3 mindre pladser i Gelsted, Køstrup og Nr. Aaby

- 1 større plads i Middelfart

- Ingen genbrugsbutik på pladsen



Sådan gjorde vi
Alle pladserne havde i 
forvejen en container til 
direkte genbrug, som de 
frivillige foreninger hentede 
effekter fra. Disse 
containere blev ændret til 
‘Byttecontainere’ – inden da 
havde vi informeret de 
frivillige foreninger

Byttecontainer på de to mindste pladser –
Gelsted & Køstrup



Sådan gjorde vi
I Nr. Aaby havde vi en bygning 
samt mere plads på selve pladsen, 
så her blev der ‘Byttezoner’ ved de 
forskellige affaldstyper



Sådan gjorde vi
I Middelfart udvidede vi området med en ekstra container, udendørsområde 
og efterfølgende en overdækning samt et telt



Indretning af byttezoner



Indretning af byttezoner - udendørsområder



Sådan fungerer det

• I de første weekender, hvor Byttezonen var åben, bemandede vi den med 
medarbejdere fra administrationen

• Vi ansatte 3 deltidsmedarbejdere til weekendarbejde i Byttezonen. De blev 
lært op af personale fra administrationen

• Gradvist blev det administrative personale skiftet ud med genbrugsvejledere

• I dag er der kun én af deltidsmedarbejderne tilbage. Han kommer ca. en dag i 
løbet af weekenden

• Mandag morgen bruger genbrugsvejlederne et par timer til at ordne området 
og rydde ud i effekterne

• Borgerne må kun tage effekter fra byttezonen og ikke fra containerne



Indretning af byttezoner



Indretning af byttezoner



Tips
• Inddrag gerne personale fra 

administrationen

• Sørg for at genbrugsvejlederne tager 
ansvar for området

• Hold området pænt – rod skaber rod

• Sørg for skiltning - jo flere dedikerede 
områder, jo bedre

• Overvej ekstra bemanding

• Skal der søges om byggetilladelse? (Det 
skulle vi for at lave overdækningen)



Lav reklame



Lav reklame – også 
når noget ikke virker



Frivillige organisationer

For at tilgodese de frivillige organisationer har de adgang til 
genbrugspladsen fra kl. 7-10, inden pladsen åbner for borgerne kl. 10. 

Dermed kan organisationerne tage de ting, som de kan sælge i deres 
butikker. Er det nok i forhold til lovgivningen?



Data på mængderne

I Middelfart kommune har vi endnu ikke knækket koden til, hvordan vi 
kan registrere mængderne, der skifter hænder i byttezonen. 



Ny genbrugspladsstruktur 2024

• Opgradering af pladsen i Middelfart

• Etablering af ny plads i Ejby

• Lukning af Køstrup og Nr. Aaby

• Delvis lukning af Gelsted

På pladserne i Middelfart og Ejby tænkes byttezonen ind fra starten



Ressourcebure – materialer til iværksættere



TAK 


