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Ny affaldsordning på vej 
– information om valg af beholdere   
 
Som vi tidligere har informeret om, indføres der ny affaldsordning i Odense 
Kommune med indsamling af madaffald, restaffald, papir, pap, metal og glas ved 
husstanden. De første adresser overgår til den nye ordning 14. oktober 2019, og de 
sidste adresser forventes at være med inden udgangen af 2020.  
 
Boligadministratorer skal tage stilling til fremtidig beholdersammensætning 
Dette brev er stilet til udlejere, ejerforeninger og andre boligadministratorer, med 
mere end 1 lejemål, samt andelsboligforeninger i Odense Kommune. Det er nu tid 
til, at I tager stilling til den fremtidige beholdersammensætning på jeres udlejnings-
adresser i kommunen. Alle nuværende beholdere skal udskiftes med nye, der 
passer til den nye sortering i 6 affaldstyper. Odense Renovation har foreslået en 
beholdersammensætning til jeres udlejningsadresser, som kan ses på web-portalen 
https://beholdervalg.odenserenovation.dk/  
 
Vi har inddelt kommunen i 7 udrulningsperioder med hver sin svarfrist. Perioderne 
kan ses på web-portalen. Her fremgår det også, hvornår I får nye beholdere og 
derved overgår til den nye affaldsordning. Det er vigtigt, at I senest halvanden 
måned før, I får nye beholdere, har taget stilling til, om I godkender den foreslåede 
beholdersammensætning, eller om I ønsker hjælp til valg af andre beholdere. Dette 
skal I gøre via web-portalen.  
 
Er der ikke taget stilling til beholdersammensætning ved udløb af fristen for 
beholdervalg, vil I få de beholdere, som er listet i forslaget fra Odense Renovation. 
Uanset om der er taget stilling til beholdersammensætning eller ej, er det de første 
3 måneder muligt at få ombyttet beholderne uden at betale ombytningspris.  
 
Sådan gør I: 

1. Log på https://beholdervalg.odenserenovation.dk/ med 
virksomhedens NemID 
 
2. Se liste over udlejningsadresser, og se, hvilke beholdere vi foreslår 
I får i den nye affaldsordning. 
 
3. Tryk på ”Godkend”, hvis beholdersammensætningen passer til jeres behov. Vurder dette 
ud fra jeres kendskab til antal lejemål og volumenbehov, samt de fysiske rammer. Find hjælp 
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til denne vurdering i brochuren ” Ny affaldsordning i Odense Kommune – Fakta og gode råd 
til udlejere om valg af affaldsløsning” (se nedenfor). 
 
Eller 
 
4. Tryk ”Bliv kontaktet”, hvis I ønsker rådgivning om beholdersammensætningen eller ønsker 
andre beholdere, end dem vi har foreslået. Så kontakter vi jer snarest muligt for en afklaring.  
 

Er det en anden end dig, der skal tage stilling til den foreslåede beholdersammensætning, er det muligt at 
sende et link videre til rette vedkommende, som herefter ikke behøver at logge på med virksomhedens 
NemID.   
 
Få hjælp i brochuren ”Ny affaldsordning i Odense Kommune – Fakta og gode råd til udlejere om valg af 
affaldsløsning” 
På linket www.odenserenovation.dk/udlejer-brochure ligger brochuren ”Ny affaldsordning i Odense 
Kommune – Fakta og gode råd til udlejere om valg af affaldsløsning”, som viser de forskellige former for 
affaldsbeholdere, der stilles til rådighed for husholdningsaffald i Odense Kommune. Brochuren viser også 
mål på beholderne – og præsenterer nøgletal til at udregne, hvor meget volumen der er brug for pr. 
husstand. I kan bruge brochuren som inspiration. 
 
Poser og spand til indendørs sortering af madaffald 
For at gøre det lettere for beboerne at komme godt i gang med at sortere madaffald tilbyder vi grønne 
poser og en lille spand til opsamling af madaffald inde i boligen. Ønsker I at tage imod dette tilbud til jeres 
beboere, bedes I udfylde antal samme sted, som I ser de beholdere, som vi foreslår, I får i den nye ordning. 
Poser og madaffaldsspand afregnes som en del af affaldsgebyret, og der skal derfor ikke betales ekstra 
herfor.  
 
Sådan foregår ombytning fra gamle til nye beholdere 
Den nye affaldsordning starter den dag, I får de nye beholdere. Beholderne ombyttes i forbindelse med 
ordinær tømning, og hvor det er muligt, placeres de nye beholdere der, hvor skraldemanden normalt henter 
beholderne, når de er sat frem til tømning på tømmedagen. Det er ikke nødvendigt, at I er til stede, men det 
kan være en fordel at få beholderne kørt på plads hurtigst muligt efter udleveringen, så de ikke står i vejen.  
De gamle beholdere, som tilhører Odense Renovation, skal I lade stå fremme efter tømning, så vil de blive 
indsamlet og kørt væk.    
 
Specielt for glaskuber og igloer 
Får I i dag allerede indsamlet glas i kuber eller igloer, skal I foretage valg om, hvordan glas & metal skal 
indsamles i den nye ordning. På beholdervalg.odenserenovation.dk vil I få oplyst forslag til beholdere på hjul 
til glas & metal, og derudover vil I få oplyst den kube eller nedgravede løsning, som I har i dag til glas.  
I skal tage stilling til, hvorvidt I vil fortsætte med den nuværende kube eller nedgravede løsning til en samlet 
glas- og metalfraktion, eller om I ønsker at få beholdere på hjul til glas & metal. Dette valg foretages i dialog 
med Odense Renovation som kontaktes via beholdervalg.odenserenovation.dk. 
 
Områder med centralt affaldssug skal ikke vælge beholdere 
Er jeres ejendom tilsluttet centralsug, er der ikke behov for, at I foretager beholdervalg. I områder med 
centralsug vil alle affaldstyper bortset fra glas og metal blive opsamlet via centralsug. Der vil blive opstillet 
beholdere til glas og metal udelukkende til dem, som er tilsluttet centralsuget. I vil modtage særskilt 
information om, hvordan den nye affaldsordning påvirker jeres sortering.  
 
Andelsboligforeninger – mulighed for fælles affaldsløsning 
Andelsboligforeninger får mulighed for at foretage beholdervalg, også selvom de fleste andelshavere har 
egen beholderløsning; dette er for at give mulighed for at gå sammen om beholderløsninger. Er der i jeres 
andelsboligforening ikke nogen andelshavere, som deler beholdere, og ønsker I ikke, at andelshavere 



  

fremover skal dele beholdere, er det ikke nødvendigt, at I foretager et beholdervalg, og I kan derfor se bort 
fra dette brev. 
 
Kom til informationsmøde om den nye ordning 21. august og 20. november 
Der kan være spørgsmål, I som boligadministratorer kan have brug for at få afklaret i forhold til den nye 
ordning. Derfor inviterer vi jer og jeres personale til informationsmøde den 21. august og den 20. november 
2019 fra kl. 10-12. Informationsmøderne afholdes i mødelokalet ”Vaskehuset” ved Odense Renovation, 
Snapindvej 21, 5200 Odense V. Tilmeld jer på kommunikation@odenserenovation.dk senest en uge før. 
 
Har I modtaget dette brev ved en fejl? 
Mener du ikke at være den rette modtager af dette brev og ikke at skulle forholde dig til beholdervalg i en 
udlejningsejendom, ejerforening eller lignende så beklager vi fejlen, og du bedes kontakte os, så vi kan 
slette dig fra vores adresseliste over dem, som skal foretage beholdervalg.  
 
Læs mere om den nye ordning, og hvordan den påvirker beboerne på www.odenserenovation.dk/sorter-
mere-odense. 
 
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Odense Renovation via 
https://beholdervalg.odenserenovation.dk/ 
  
 
Venlig hilsen 
 
Odense Kommune 
Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Klima 
 
og  
 
Odense Renovation A/S 
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