
 
TheNewSort Pilotprojekt : August – Oktober 2022 
 
Gode resultater realiseret i pilotprojektet, der blev støtter af Innovationsfonden og havde 
deltagelse af 6 kommuner og Orkla Danmark. 
 
 
Ideen med TheNewSort’s scanning funktion er at informere borgerne om korrekt sortering, at få 
opdelt affald mere hensigtsmæssigt samt at hjælpe detailsektoren og producenter med at 
informere forbrugerne om korrekt sortering af deres emballager i den kommune, hvor de bor. 
 
Når borgeren bruger løsningen, dvs scanner en stregkode på en emballage, får de præcis 
information om, hvordan hver del af emballagen skal sorteres. Det kan f.eks. være, at låget skal 
sorteres som plast og beholderen som mad- og drikkekartoner. 
 
Bag løsningen er der både mange data om produkterne og en kortlægning af hver deltagende 
kommunes sorteringsanvisninger for forskelligt materiale. Teknisk set er der skabt en 
sammenhæng herimellem, der gør det muligt at vise den information, der er relevant for 
brugerne lige præcis i den kommune, hvor de befinder sig. 
 
Allerede i dag har flere producenter angivet affaldspiktogrammer og sorteringsanvisning på deres 
emballager. Udfordringen er blot, at den ikke kan bruges på en hensigtsmæssig måde i alle 
kommuner, fordi der fortsat findes forskellige ordninger i hver kommune.  Når man scanner 
stregkoden i vores løsning, så giver den ikke brugeren den nationale anvisning, men derimod den 
anvisning, der er gældende i borgerens egen kommune. Dermed elimineres eventuelle 
tvivlsspørgsmål om, hvordan man skal gøre det, da de anviste sorteringsordninger (fraktionerne) 
findes i kommunen. 
 
Og for udenlandske producenter, der 
producerer samme produkt og 
emballage til flere forskellige 
markeder, kan det være svært eller 
umuligt at påføre de danske 
piktogrammer. Her kan stregkoden 
således indeholde den samme 
information, som ellers ville være 
trykt på pakningen. 
 
Løsningen skal bidrage til, at 
genanvendelsesgraden kan stige, da 
en bedre sortering i renere 
materialegrupper leder til, at emballagemateriale i langt højere grad kan genanvendes og indgå i 
nye produkter i stedet for at blive brændt.  
 
Det er kommunerne Fredericia, Kolding, Nordfyn, Randers, Thisted og Viborg (Revas), der deltog i 
pilot-projektet, samt Orkla Danmark, der havde stillet sine officielle produktinformationer til 
rådighed.  
 
Scanning funktionen blev fra 15. august og 6 uger frem installeret i kommunernes AffaldsApp, 
som ca. 100.000 personer i de deltagende kommuner allerede bruger i forvejen. På den måde fik 
deltagerne en unik måde at teste løsningen på. 



 
 
Projektet fik faglig støtte af Dansk Affaldsforening, der bl.a. hjalp med at sikre den korrekte brug 
af piktogrammerne samt den nationale vejledning for sortering, og fik økonomisk støtte af 
Innovationsfonden med kr. 395.000,- 
 
Formålet med pilotprojektet var at færdiggøre den tekniske løsning og får brugernes feedback på 
relevans og brugeroplevelsen.  
 
Resultaterne er testen blev: 
 

• Vi fik udviklet vores tekniske løsning – både backend og frontend – til et niveau, hvor det 
har fungeret uden problemer for brugerne 

• Potentielt har ca. 100.000 app-brugere set den nye funktion 
• Heraf har 9.500 unikke brugere gennemført minimum én scanning  
• Der er foretaget i alt 28.000 scanninger. 

 
De sidste to uger af testperioden gennemførte vi en online spørgeundersøgelse, hvor 9.800 
personer deltog, og hvoraf 2.500 havde prøvet funktionen. 
 
Dem, der havde prøvet funktionen, svarede dette: 

• 65% oplevede brugervenligheden som ”god” eller ”virkelig god” 
• 70% oplevede sorteringsanvisningen efter scanningen ”let” eller ”virkelig let” at forstå 
• 84% synes, at det er relevant at fortsætte med at have funktionen i appen. 

Resultaterne er så opløftende, at vi nu er gået videre og taler nu med producenter og 
supermarkeder mhp at kunne integrere deres produktoplysninger på en officiel måde, så 
løsningen kan lanceres med et passende antal produkter i løbet af 2023. 
 
Funktionen forventes også at kunne være en del af både producenters og detailsektorens digitale 
løsninger, og naturligvis også indgå i informationen for take-away, fastfood og måltidskasse 
leverandører. 


