
Til husstande tilknyttet centralt affaldssug i Odense Centrum
Din husstand overgår snart til ny affaldsordning 
Odense Kommune og Odense Renovation er i gang med at indføre en ny affaldsordning, hvor alle husstande 
og institutioner i Odense Kommune skal sortere i 6 affaldstyper. Alle husstande, som er tilknyttet det centra-
le affaldssug i Odense Centrum, overgår til den nye ordning d. 16. december 2019. 

Sådan skal din husstand sortere fremover
Husstande i det centrale affaldssug skal fra 16. december sortere affaldet på denne måde:  
• Restaffald afleveres i skakte i opgangen tilkoblet affaldssuget - eller indkast udenfor bygningen. Skal i 

poser på max. 15 l.
• Papir & småt pap afleveres i indkast uden for bygningen. Skal afleveres løst i indkastet – ikke i poser.
• Madaffald afleveres i indkast uden for bygningen. Skal i poser på max. 15 l. Husstande i Thomas B. Thri-

ge-området, som har køkkenkværn til madaffaldet, kan fortsat benytte denne løsning.
• Glas og metal afleveres i beholdere (nedgravede beholdere, kuber eller beholdere på hjul). Der, hvor du 

bor, vil de eksisterende beholdere til glas fremover kunne anvendes til metalaffald også. Er der tilknyttet 
en vicevært/ejendomsadministrator, så spørg denne om, hvor beholderne er – eller benyt de offentlige 
glas- og metalbeholdere, der er placeret i Enggade, ved Skulkenborg og i Promenadebyen. Glas og metal 
kan også fortsat afleveres på genbrugsstationen.
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Pas på affaldssuget 
Der er nogle få, simple regler, som er nødvendige at overholde, for at affaldssuget virker:   
1. Ingen glas og metal i affaldssuget  
Det er vigtigt, at glas- og metalaffald ikke afleveres i affaldssuget, da det vil forårsage for stor slitage på de 
underjordiske rør, fordi metal og glas er meget hårde materialer. Glas og metal skal altid afleveres i beholdere 
til glas og metal.  

2. Ingen poser over 15 liter i affaldssuget
Det er også vigtigt, at der ikke kommer for store poser i anlægget, da poserne vil sætte sig fast og systemet 
stopper. Brug kun poser på max. 15 liter.  
3. Ingen større ting i affaldsuget
Større ting som pizzabakker, flamingokasser, paraplyer m.m. sætter sig let fast i rørsystemet, så det er umu-
ligt at suge affaldet ud. Aflever derfor større ting på genbrugsstationen, så driftsstop undgås.  
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Hvad med plast?
Plast er ikke med i den nye affaldsordning, og fremover vil det derfor ikke være muligt at aflevere plast via 
det centrale affaldssug. Det betyder dog ikke, at vi ikke har fokus på at sikre genanvendelsen af plast. Oden-
se Kommune og Odense Renovation arbejder for, at plast og restaffald på sigt skal køres til et sorterings-
anlæg, som sorterer plast og andre genanvendelige affaldstyper fra restaffaldet. Indtil denne løsning er klar, 
skal du aflevere plast på genbrugsstationen.

Priser i den nye ordning
Priserne forbliver de samme i hele 2019. Fra januar 2020 sker der en regulering. Priserne for 2020 er netop 
godkendt i byrådet og kan ses på www.odenserenovation.dk/priser.

Sorteringsbrochure med posten
Inden din husstand overgår til den nye affaldsordning, sender vi dig en brochure om sorteringen. 
Brochuren kan også læses på www.odenserenovation.dk/sorter-mere-odense.

Startpakke med poser og lille spand til madaffald
For at hjælpe alle godt i gang med sorteringen inde i boligen leverer vi en startpakke, som in-
deholder: 1 madaffaldsspand, 1 års forbrug af poser til madaffaldet, 1 magnetisk sorteringsover-
sigt til køleskabet og 1 ark med klistermærker til at sætte på skraldespandene inde i boligen. De 
husstande i det nye Thomas B. Thrige-område, som har køkkenkværn til madaffald, modtager 
ikke madaffaldsspande og poser. Startpakken leveres til et dropsted. Orienter dig ved din vice-
vært eller udlejer om, hvor dropstedet er. Er der ingen udlejer eller vicevært, leveres de ved 
hoveddøren. 

Informationsmøder i hele kommunen – hør mere om den nye affaldsordning
Vi afholder en række informationsmøder spredt ud over Odense Kommune for at give alle mulighed for at 
høre mere om den nye affaldsordning. Møderne er fra kl. 19 til ca. kl. 20. 

Tirsdag den 14. januar 2020   Marienlystcentret
Tirsdag den 18. februar 2020   Tarup Bibliotek
Torsdag den 19. marts 2020   Fraugdehallen
Tirsdag den 21. april 2020   H.C. Andersen Skolen 
Onsdag den 13. maj 2020   Bellinge Idrætscenter

Er du nysgerrig efter at se, hvordan affaldssuget virker?
Vi holder åbent hus for alle beboere, som får suget affaldet væk i det centrale affaldssug. Kom ned og se, 
hvor dit affald ender, og hvordan anlægget fungerer, onsdag d. 22. januar kl. 18-20. Tilmelding senest  
15. januar til kommunikation@odenserenovation.dk

Vi håber, at alle vil tage godt imod den nye affaldsordning, som skal gøre det lettere at sortere mere affald 
til genanvendelse – og dermed hjælpe miljøet og de kommende generationer.

På www.odenserenovation.dk/sorter-mere-odense informerer vi løbende om den nye affaldsordning.  
 For English translation – see https://www.odensewaste.com/new-waste-system 

Venlig hilsen
Odense Kommune og Odense Renovation A/S


