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Online Bestillingsmodul (labels)

Odense Renovation A/S valgt at kombinere label print og stregkoder med elektroniske deklarationer. Formålet er
dels at sikre fuld sporbarhed af det farlige affald, samtidig med at den administrative byrde ved
indsamlingsordningen lettes for alle parter.

Al emballage med affald skal ved afhentning være mærket efter følgende regler:
Mærkater på 2 modstående sider
1 mærkat på toppen

I kan købe A4 ark med 3 labels hos Odense Renovation; 1 A4 ark svarer til 1 emballage med affald til afhentning.
Hver label får en unik stregkode som rummer oplysninger om kunden og hvilken type affald emballagen indeholder.
Indholdet af stregkoden overføres ved scanning direkte til den elektroniske deklaration. Således følger man affaldets
vej fra kunden via transport og frem til modtagestationen hvor affaldet behandles.
Prisen pr. A4 ark med 3 blanke labels er;

Blanke labels – kunden printer selv labels: ca. 1 kr. pr. A4-ark

For at holde prisen nede vil Odense Renovation opfordre til, at I selv printer informationer på de indkøbte blanke
labels.
Ønsker kunden at gøre brug af anden leverandør til blanke labels, bedes I at kontakte mig forinden!

I har også muligheden for at få Odense Renovation til at trykke jeres labels inden de bliver leveret til jer. Prisen pr.
fortrykt label er;

Labels – Odense Renovation printer og leverer: ca. 15 kr. pr. A4-ark

Bestilling af labels, afhentning og emballage, samt generering af informationer til print af labels, kan alt sammen
klares via Odense Renovations nye hjemmeside for kunder tilmeldt den kommunale ordning for klinisk
risikoaffald og medicinaffald – klik ind på: https://kr.odenserenovation.dk/services/ (Brugernavn og
adgangskode vil I få tilsendt ved tilmelding)

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte kundeservice via mail: kundeservice@odenserenovation.dk, og jeg
kommer også gerne ud, og viser hvad det nye system kan, og hvordan I
bruger det. Det er omkostningsfrit for jer.

Med venlig hilsen
Pia Skov Rasmussen
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