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Lige nu indføres ny affaldsordning etapevist i hele Odense 
Kommune, hvor alle skal sortere mere til genanvendelse. 
På de næste fire sider finder du nyttige informationer og 
inspiration til hverdagen med den nye affaldsordning – lige 
til at tage ud og gemme.

Madaffald
SMÅT PAP

Papir Småt 
pap

Glas  MetalRestaffald
Hvordan skal 
der sorteres?
Der findes flere typer beholdere, 
men uanset hvilken type beholder 
man har, skal alle i hele kommunen 
sortere ens. Her ses et eksempel på 
240-liters beholdere med 2 rum. 

I efteråret 2019 var 
familien Holm blandt 
de første, som kom på 
den nye affaldsord-
ning. Indtil videre har 
familien været glade 
for den nye sortering. 
”Det giver en god for-
nemmelse,” lyder det.

Madaffald kommer i den 

grønne spand i køkkenet, 

mens glas, metal, papir, pap, 

plast og andet genanvende-

ligt sorteres i sorte kasser i 

vaskerummet. Hos familien 

Holm – bestående af Kasper 

og Mette og deres tre børn, 

Ida på 15, Viktor på 10 og 

Oskar på 7, sorteres der i 

stor stil, og familiens yngste 

har sat affaldssorteringen i 

system. 

Oskars hjemmesortering
I familiens vaskerum står der 

sorteringskasser. Det er her, 

Oskar omhyggeligt sorterer 

havregrynsæsken, saftflasken 

og plastikbøtten i de rigtige 

kasser. 

”Det startede faktisk forrige 

jul, hvor nissen gav Oskar 

sorte sorteringskasser, og 

så blev det Oskars projekt. 

Hvad der driver ham, ved jeg 

ikke, men han kan bare virke-

lig godt lide at sortere affald 

og komme på genbrugsstati-

onen,” fortæller Kasper. 

På sorteringskasserne er der 

billeder af affaldstyperne, så 

det er nemt at se, hvor af-

faldet skal hen. Når kasserne 

er fyldte, skiftes familien til 

at tømme dem i beholderne 

udenfor eller køre på gen-

brugsstationen. ”Det hjælper 

os, at det er nemt. Skulle vi 

ud i skuret hver gang, så ville 

vi blive trætte af det”, for-

tæller Kasper.

Genbrug gavner 
For Kasper og Mette er 

affaldssortering og genbrug 

blevet en del af opdragelsen. 

”Vi forsøger også at lære 

børnene at passe godt på 

deres ting, så legetøj for ek-

sempel kan sælges igen. Det 

handler ikke så meget om 

pengene, men om at tingene 

kan gavne andre efter dem.” 

fortæller Kasper.  

Ikke miljøhellige
I disse år er der stor interes-

se for miljø og klima. Det 

gælder også for familien, 

som har valgt at fokusere på 

de små ting i hverdagen. ”Vi 

er på ingen måde miljøhel-

lige, men vi er startet med 

affaldssortering, og jo mere 

man gør og bakker op om 

det, jo mere kommer der til 

at ske - og så giver det en 

god fornemmelse, afslutter 

Kasper.

Hos familien Holm er sortering 
sund fornuft

Madaffaldet sorteres i den 
grønne madaffaldsspand, 
der hos familien Holm står 
fremme på køkkenbordet.

Bæredygtighed, klima og verdensmål. Det er ord, der 
er på alles læber her i 2020, og heldigvis for det, for 
det er nu, vi skal gøre noget for at vende udviklingen.

Men hvordan sætter vi handling bag ordene? Og 
hvem skal løfte opgaven? Det skal vi alle sammen – 
og én af de håndgribelige måder, du som borger kan 
bidrage, er ved at sortere dit affald, så vi kan genan-
vende mest muligt.

Det er baggrunden for, at Odense Kommune og 
Odense Renovation indfører ny affaldsordning, hvor 
alle skal sortere mere affald til genanvendelse. For 
nogle – måske for de fleste – kræver det ændringer i 
hverdagen. Nogle synes, at det er svært. Andre synes 
måske, at det er på høje tid. Den nye affaldsordning 
skal gøre det lettere for den enkelte at bidrage til det 
større formål – nemlig at vi sammen skal passe bedre 
på kloden.

Fremtiden vil bringe flere og højere krav til genanven-
delse – og flere teknologiske løsninger for indsamling 
og sortering af affaldet. Den nye ordning er dermed 
kun et skridt på vejen, om end et stort ét i den rigtige 
retning.   

Så uanset om du har sorteret dit affald længe, eller 
om du først for alvor skal til at gå i gang nu, så vil jeg 
opfordre til, at du vil bakke op om det gode initiativ, 
så vi sammen kan træde ind i en ny genbrugstidsalder.

Sammen kan vi nå vores 
grønne mål

Se, hvornår du kommer
med på den nye ordning på 
www.odenserenovation.dk

Mads Søndergård Thomsen 
Bestyrelsesformand,  
Odense Renovation A/S

NY AFFALDSORDNING 

”Du kan lægge batterier i en 
frysepose på låget af én af dine 
beholdere - så tager vi dem meD. 

bind ikke posen fast”

Gode råd fra din 
skraldemand:

GenbrugsbeholderMad- og restaffaldsbeholder



”Bind en solid knude på din 
madaffaldspose - så holder du 
både mig og din beholder ren”

Gode råd fra din 
skraldemand:

  

Små skridt gør en stor forskel

For at hjælpe dig godt i gang med at sortere dit madaffald får du en 
grøn spand og tilhørende poser, den dag du får de nye beholdere.  
Er du overgået til den nye ordning, og har ved en fejl ikke fået dette, 
kan det hentes på vores genbrugsstation på Snapindvej 21.

Ifølge et europæisk og nationalt mål skal vi gen-
anvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet 
inden 2022 - og 65 % inden 2035. I Odense Kom-
mune sendte vi i 2018 ca. 38 % af husholdningsaf-
faldet til genanvendelse. Derfor har vi brug for din 
hjælp til at sortere mere og nå målet. 

Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne 
leve op til kommende EU-krav, nationale mål og 
ikke mindst kommunens egen vision om at være 
en bæredygtig kommune. 

Der er flere muligheder for at få råd og  
vejledning omkring den nye affaldsordning.

Informationsmøder
Vi afholder infomøder om den nye ordning  
forskellige steder i byen. Alle møder er fra kl 19-20:

Tirsdag den 18. februar, Tarup Bibliotek

Torsdag den 19. marts, Fraugdehallen

Tirsdag den 21. april, H.C. Andersen Skolen

Onsdag den 13. maj, Bellinge Idrætscenter 

hVAd sKER deR 
med afFALdeT?

Din mad- og restaffaldsbeholder 
tømmes. Skraldebilen har to 
rum, så de to typer affald ikke 
blandes sammen.

Madaffaldet køres til pulpanlægget, hvor det 
blandes med vand og blendes til en grød, som 
kaldes pulp. Poserne sorteres fra ved hjælp af 
en sigte og en skruepresse. Pulpen transporte-
res til et biogasanlæg.

I biogasanlægget blandes pulpen 
med husdyrgødning og andet 
organisk industriaffald. Biomassen 
opvarmes til 38-52°C for at frem-
skynde processen, hvor bakterier 
omdanner massen til biogas.

Madaffaldet lægges i de grøn-
ne poser og puttes i beholde-
ren til madaffald.

Biogassen leveres fx til et kraftvarmeværk, 
der omdanner den til el og varme eller føres 
ud i naturgasnettet, hvor det fortrænger fos-
silt naturgas. Restproduktet - den afgassede 
biomasse - køres ud på marker som gødning.

Hvad er madaffald?
Madaffald er alle de madrester, skorper 
og skræller, du har i køkkenet. Det gør 
ikke nogen forskel, om det er rå eller 
tilberedt mad, ligesom du også gerne 
må komme mad, der er for gammelt, i 
madaffaldsbeholderen.

Husk, at der ikke må komme  
emballage i madaffaldet.

Affaldssortering er en nem og håndgribelig måde at gøre en indsats for 
klimaet og bæredygtighed. Selv en lille indsats gør en forskel. 

Som formand for Verdensmål Udvalget, og som bor-
ger i byen, er jeg rigtig glad for, at vi nu får en affalds-

sorteringsordning, hvor endnu mere hentes ved husstanden 
end før.

En miljømæssig forsvarlig håndtering af affald er verdensmå-
lenes delmål 12.4. Og i en verden, hvor vi - også i Danmark 
- bruger alt for mange ressourcer, giver det rigtig god me-
ning, at vi, gennem affaldssortering, kan tilbageføre en del af 
vores affald til at blive til nye ressourcer.

Derhjemme har jeg selv sorteret affald igennem flere år og 
fragtet det sorterede affald til genbrugsstationen. Det bliver 
nu meget nemmere. 

Indsamling af affald ved husstanden giver god 
mening.

Af madaffaldet kan der produceres metangas på et bio-
gasanlæg. Fordelen ved gas er, at det kan lagres og bruges 
til el-fremstilling, når det ikke blæser, eller bruges som 
brændstof til biler og fly. 

Papirgenbrug sparer store mængder ressourcer til produk-
tionen af nyt papir - og sikrer samtidig naturområder fra at 
blive omdannet til plantager.

I forhold til genanvendelsen af plast har vi et velfunge-
rende pantsystem for drikkevareemballage. Dette system 
kan med tiden udvides med flere plastemballagetyper. I 
fremtiden kan andre typer plast med fordel afleveres sam-
men med restaffaldet til en central eftersortering, hvor et 
teknisk anlæg kan sortere plast og andet ud til  
videre genanvendelse. 

Nemmere at være miljøbevidst

Miljøfordele ved affaldssortering

Det kræver 16 gange så 
meget energi at lave en 
dåse af nyt aluminium, som 
hvis man bruger alumini-
um fra brugte dåser. Den 
energi, man sparer ved at 
genbruge én dåse, er nok 
til at holde din computer 
kørende i 8 timer.

Hvor rent skal det være?
Pap og papir skal være rent og tørt, inden  
det puttes i beholderen. 

Glas- og metalemballager skal være tømt for 
indhold og skrabet rene. Du må også gerne lade 
metallåg sidde på flasker og emballageglas.

Du behøver altså ikke skylle glas og metal. Du kan 
blot skrabe de sidste rester ud, inden du afleverer 
det i beholderen.

Peer Locher
Formand for  
Verdensmål 
Udvalget i  
Odense Kommune

Henrik Wenzel
Professor i Life Cycle  
Engineering ved SDU

Bliv klogere på 
madaffald

I den nye affaldsordning skal æbleskrog, kyllingeben og andet madaffald sorteres for 
sig - og ikke længere blandes med restaffaldet til forbrænding. Madaffald er nemlig 
for godt til at brænde; det kan give gode gasser i et biogasanlæg og udnyttes til 
produktion af el, varme og brændstof. 

El, varme og gødning

Hjemme

Pulpanlæg

Biogasanlæg

Skraldebil

I november og december 2019  
indsamlede vi 243.000 kg madaffald  
i Odense kommune - det svarer til  
8 millioner timers lys.

Hjælp til at sortere madaffaldet
Høje ambitioner for 
genanvendelse Råd og vejledning

Sådan får du flere grønne poser

De udleverede poser rækker cirka til et års forbrug. 
Når du er ved at løbe tør, hænger du en pose på din 
affaldsbeholder, så leverer skraldemanden nye. 

Husk, at poserne kun er til madaffald!

dInGe-LIng

1 sYlTeTØJSglAs 
Kan bLIVe TIl

1 nYT
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Hvor skal det hen? Madaffald Restaffald Genbrugsstation
Hundeposer   	 

Kattegrus  	 

Vissen blomsterbuket   	 
Potteplante  	 
Nøddeskaller  	 

Østers- og muslingeskaller  	 

Avocadosten  	 

Ofte stillede spørgsmål om madaffald

Odense · februar 2020

2 TOmATdÅSeR  
Kan bLIVe TIl
1 rInGeKLOkKE

Når du sorterer dit affald, er du samtidig med til 
at opfylde FN’s verdensmål nummer 12, der hand-
ler om ansvarligt forbrug og produktion.

1 KG mAdAFfALd  
giVer 33 TimeRs lys 

Grønne guider
Vores korps af grønne guider kan bestilles til at komme 
ud og give dør-til-dør vejledning fx i en boligforening.

Rådgivningsteam 
Vi rådgiver boligforeninger og institutioner omkring 
beholdervalg og sortering.

Beboermøder
Vi kommer gerne ud til beboermøder og fortæller om 
den nye affaldsordning.

Kontakt 
kommunikation@odenserenovation.dk



Sådan kommer vi af med plasten 

Hvad sker der med den plast, du afleverer på genbrugsstationen?

Genanvendelse af plast i Odense

I vores lille andelsboligforening hjælpes vi ad med at køre affald på genbrugs-
stationen. Vi er glade for den nye affaldsordning og sorterer flittigt, men vi vil 

også gerne sortere hård og blød plast – både for at tage hensyn til miljøet og for at 
reducere mængden af restaffald. Derfor samler vi plasten i en fælles beholder, og så 
tager de af os, der har bil, det med, når vi alligevel kører på genbrugsstationen.

Cecilia Gade Strand, bestyrelsesmedlem, og Hanne Bast, bestyrelsesformand,  
Andelsboligforeningen Kronholm.

Vi hjælper hinanden

I kælderen har vi beholdere til det forskellige affald - også hård og blød plast. Når 
beholderne er fyldte, samler viceværten det sammen, og så kører han på genbrugsstati-

onen og afleverer det i containerne. Vi har brugt systemet siden 2016, og beboerne er glade for 
det. Vi kan også se, at mængderne af restaffald er blevet mindre, efter vi er begyndt at sortere.

Per Mortensen, bestyrelsesmedlem, Andelsboligforeningen Stadionvej.

Viceværten tager plasten

Hård og blød plast ind-
samles på Odense Renova-
tions genbrugsstationer.

1 Plasten sendes videre til 
forsortering hos Odense 
Affaldssortering (OAS).

Herefter videresendes 
blød plast til sorteringsan-
læg i Tyskland. Hård plast 
sendes til sorteringsanlæg 
i Litauen.

Plasten indgår i produkti-
onen af genbrugsplastma-
teriale.

ODENSE 
AFFALDSSORTERING 

SORTERING
TYSKLAND & LITAUEN

Ca. 52 %
  
Ca. 48 %Så meget sendes til forbrænding  

  
Så meget sendes videre 
til næste led

15-20 %
  
80-85 %

       Ca. 38- 
41 % af det op-
rindelige input.

       Ca. 60 % 
af det oprinde- 
lige input.

Ca. 25 %
  
Ca. 75 %

Ca. 20 %
  
Ca. 80 %

Odense Kommune og Odense 
Renovation har fuldt fokus på at 
sikre så høj genanvendelse af plast 
som muligt. Derfor er vi sammen 
med flere fynske kommuner ved 
at undersøge mulighederne for at 
etablere et fælles eftersorterings-
anlæg. Her kan plasten afleveres 
sammen med restaffaldet og 
derefter sorteres fra maskinelt. 
Anlægget kan desuden sortere pla-
sten efter plasttyper, som gør det 
lettere at genanvende plasten.

En fremtidssikker affaldsløsning 
Et sorteringsanlæg er en frem-
tidssikker løsning, fordi anlægget 
løbende kan udbygges, så det kan 
sortere flere typer affald ud af 
restaffaldet – fx tøj, drikkevarekar- 
toner m.m. På den måde er vi klar 
til at følge med udviklingen og 
øgede krav til genanvendelse i 
fremtiden – uden at skulle stille 
flere beholdere op ved hver hus-
stand.

Indtil denne løsning er klar, skal du 
som hidtil aflevere plast på gen-
brugsstationen.

Plast fylder meget i medierne, og vi hører dagligt historier om plast i verdenshavene, i naturen og 
på lossepladser i Asien og Afrika. Plast fylder også meget i vores hverdag.  Derfor er det vigtigt, at vi 
finder den rigtige løsning for genanvendelse af plasten i Odense.

Grafikken her viser, hvad der sker med den hårde og bløde plast, der afleveres på vores genbrugsstationer i Odense.

Plasten gennemgår forskellige behandlingsled. I hvert led sorteres der noget fra. Det kan for eksem-
pel være dåser og klapvogne, der er havnet i den forkerte container, eller sammensatte plastyper, 
der ikke kan genanvendes.

Odense Renovation tilbyder flere forskellige undervisningsforløb om 
affald, genbrug og bæredygtighed til skoler og institutioner i Odense 
Kommune.

Vores undervisning er tilrettelagt med afsæt i Fælles Mål samt FN’s 17 
verdensmål – og alle tilbuddene er gratis. Undervisningen kan foregå 
på skolen eller i vores undervisningslokale på Snapindvej.

Læs mere om de enkelte tilbud, og book et besøg på 

odenserenovation.dk/affaldsundervisning

Affaldsundervisning for alle
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Planen 
for plast

”husk at pizzabakker og 
mælke- og juicekartoner 

er restaffald”

Gode råd fra din 
skraldemand:

Sorteringstasker af genbrugsmaterialer 

som eleverne kan få med hjem.
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