
Din husstand overgår snart til ny affaldsordning

Fra oktober 2019 til udgangen af 2020 indfører Odense Kommune og Odense Renovation ny affaldsordning, 
hvor alle husstande skal sortere i 6 affaldstyper, som fremover hentes ved husstanden. Med ordningen bliver 
det lettere at indsamle mere affald til genanvendelse, så vi kan hæve genanvendelsesprocenten i Odense 
Kommune. 

Din husstand overgår til den nye affaldsordning i perioden 25. maj – 19. juni 2020.  
Se datoen ved at indtaste din adresse på https://mit.odenserenovation.dk/ny-beholder-visning.

Sådan overgår din husstand til den nye ordning
De nye beholdere leveres den dag, du normalt får tømt affaldsbeholderne. Så snart de nye beholdere er 
ankommet, er du klar til den nye sortering.

Er der knyttet en vicevært eller lignende til husstanden, som stiller beholderne frem på tømmedagen, skal du 
blot være opmærksom på datoen for, hvornår vi skifter beholderne, så du kan være klar til den nye sortering.

Beholderstørrelser i den nye affaldsordning
Den nye affaldsordning medfører, at der skal være beholdere til flere affaldstyper ved husstanden. Enfamilie-
husstande tilbydes som standard 2 stk. 240 liters beholdere, som hver især er inddelt i 2 rum.  

Den mindste 2-delte beholder er en 240 l beholder, men viser der sig et andet behov, efter at du har taget  
beholderne i brug, kan du inden for de første 3 måneder gebyrfrit skifte størrelse via  
https://mit.odenserenovation.dk/. Dog ændrer restaffaldsgebyret sig efter, hvilken størrelse beholder man 
ønsker til mad- og restaffald. Standardbeholderen på 240 liter måler B 58 cm, D 73 cm og H 106 cm.  
Du finder hele udvalget af beholderstørrelser på www.odenserenovation.dk/beholder-cm. 
 
Bor du til leje, er det ejeren af boligen, der skal forholde sig til, hvilken størrelse og type beholdere I skal 
have til den nye affaldsordning. Du skal altså ikke foretage dig noget.

Stil dine beholdere ud inden kl. 7 på tømmedagen, og lad dem stå ude, til de er udskiftet. 
Beholderne må ikke være låst inde på dagene omkring ombytningen. 
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Del med din nabo 
Kniber det med pladsen til beholderne, eller har du ikke så meget affald, kan det være en fordel at dele be-
holdere med naboen. Kontakt os på kundeservice@odenserenovation.dk, og hør mere om muligheden. 

Områder med andre affaldsløsninger
Der findes flere typer beholdere afhængig af, hvor og hvordan du bor i Odense Kommune. Beholderne kan 
altså se forskellige ud, men alle skal sortere ens. 

Priser i den nye ordning 
Du kan se priser i den nye ordning på www.odenserenovation.dk/priser.

Sorteringsbrochure i postkassen
Inden din husstand overgår til den nye affaldsordning, uddeler vi en brochure om sorteringen  
- hold derfor øje med din postkasse. Brochuren kan også læses på  
www.odenserenovation.dk/sorteringsbrochure. 
 
Startpakke leveres med beholderne
For at hjælpe alle godt i gang med sorteringen inde i boligen leverer vi en 
startpakke, som indeholder: 1 madaffaldsspand, 1 års forbrug af grønne poser til 
madaffaldet, 1 magnetisk sorteringsoversigt til køleskabet og 1 ark med klister-
mærker til at sætte på skraldespandene inde i boligen. Bemærk, at de grønne poser 
KUN må bruges til madaffald.

For husstande med beholdere på 2 hjul leveres startpakken sammen med 
beholderne. Husstande, som deler større beholdere, skal orientere sig ved 
vicevært eller udlejer om, hvor startpakker kan afhentes. 

Informationsmøder i hele kommunen – hold øje med vores hjemmeside for datoer
Vi har afholdt en række informationsmøder i Odense Kommune for at give alle mulighed for at høre mere 
om den nye affaldsordning. Grundet situationen med corona-smittefaren er informationsmøderne dog sat 
på pause på ubestemt tid. Når situationen igen tillader det, vil vi offentliggøre datoer for nye møder. Hold 
derfor øje med www.odenserenovation.dk og de lokale medier. 

På www.odenserenovation.dk/sorter-mere-odense informerer vi løbende om den nye affaldsordning. 

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.

Venlig hilsen
Odense Kommune og Odense Renovation A/S


