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• Byttehylder i etageejendomme (40 stk.) – meget gerne flere

• Byttestationer i det offentlige rum 

• Bytteskabe på skoler og institutioner 

• Bytteskabe på arbejdspladser 

• Bytteevents  

Bytteinitiativer i København (2019 – 2024)  



Byttehylder 

Lav en 
opslagstavle

hvor man 
kan bytte 

større ting 
som sofaer 

og skabe



Byttereoler 

Bytteordningen skal være 
klart afmærket, så 

skraldemanden ikke 
forveksler det med affald.



Bytterum 

Skab overblik og orden fx ved 
at sætte bøger for sig og 

hænge tøj på et stativ



Bytteskabe 

Bytte-
ordningen 
skal være 
synlig og 

let-
tilgængelig



• Antal bytteordninger i etageejendomme: Ca. 150 (registreret)

• Størstedelen stiller mere end de tager ⇒ overfyldninger ⇒ oprydning

• 82 % af respondenterne har brugt bytteordningen

• Hvilke ting bliver oftest taget:

Lidt data og erfaringer …  

Bl.a. legetøj, 
køkkenting, ringbind, 
tasker, billedrammer, 

plejeprodukter mv. 

Kilde: Naboskab, 2019 



• 38 % har gjort et fund, der har erstattet nyindkøb

• Bytteordningen har fremmet lysten til at genbruge og affaldssortere 
(dette gælder såvel brugerne som ikke-brugerne)

• Kvaliteten af de ting, der stilles, bliver bedre og bedre

• Bøgerne fungerer som et minibibliotek

• Specifik ejendom (150-200 beboere): 30 kg/uge 

Lidt data og erfaringer …  

55 % har stillet ting, 
der ellers var endt i 
storskrald

32 % har stillet ting, 
der ellers var endt i 
restaffald

63 % har stillet ting, 
der ellers var endt til 
genanvendelse

BYTTE



Start en bytteordning  

Find et egnet 
sted, 

indendørs 
eller 

udendørs, 
der er 

overdækket og 
i læ for regn

Sæt en hylde 
op eller 

genbrug en 
reol

Lav et skilt 
med 

ordensregler 
(simpelt og 

kort)

Informer 
beboerne om 

den nye 
byttemulighed 
– fx vha. opslag 

eller 
beboerblad

Der bør findes 
én eller flere 
beboere, der 
er ansvarlige 

for en løbende 
oprydning



Hvad kan vi hjælpe med?
• Råd og vejledning: 

Send en mail til miljoe@tmf.kk.dk

• Diverse materiale: 

En guide (A5) til 
sortering og aflevering 

af alle typer affald

En informationsfolder 
(A5) om byttehjørner

Et klister-
mærke 

(16 x 51 cm)

Et klister-
mærke (A3)

En plakat
(A4)

mailto:miljoe@tmf.kk.dk

