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NY AFFALDSORDNING

AFFALDSSORTERING I ODENSE
Alle borgere i Odense er nu kommet godt i gang med at sortere affald efter den nye
affaldsordning. På de næste fire sider kan du læse om, hvordan det går og få tips til
din sortering.

Bliv klogere på
glas og metal

Mads Søndergård Thomsen
Bestyrelsesformand,
Odense Renovation A/S

sorter
mere ODENSE

I den nye affaldsordning skal glas- og
metalemballage afleveres sammen i
beholderen.
Se her, hvad der sker med det...

Fortsæt det gode
sorteringsarbejde

Skraldebil

Efter ca. 1 års udrulningsarbejde har alle borgere
i Odense fået nye affaldsbeholdere og sorterer
nu mere affald til genanvendelse ved husstanden.

Din genbrugsbeholder
tømmes. Skraldebilen
har to rum, så glas &
metal ikke blandes
med papir & småt pap.

Hjemme
Glas og metal afleveres
i samme rum i beholderen til glas & metal.

Affaldsordningen er blevet taget godt imod af
odenseanerne. For mange borgere er sorteringen blevet en naturlig del af hverdagen, hvor
hjemmet har fået flere sorteringsspande, og
sorteringen er blevet en fast vane. Det er godt
gået, og vi tager dermed et et stort skridt i en
mere bæredygtig retning.

Odense
Affaldssortering

DISCOUNT

Glas- og
metalemballagen
køres til Odense
Affaldssortering. Først frasorteres de værste fejlkilder
- fx spraydåser og porcelæn. Herefter sorteres glas og
metal fra hinanden i det automatiske sorteringsanlæg.
Det sker blandt andet ved hjælp af magnetisme og
rystbånd.

TILBUD! 25,-

Når du sorterer dit affald, er du nemlig med til
at spare på jordens ressourcer og redde genanvendeligt affald fra forbrændingsovnen. Meget
affald kan nemlig genanvendes til nye produkter
eller grøn energi – glasflasker kan blive til syltetøjsglas, mens madaffald omdannes til el, varme
og brændstof. Affaldssortering er en nem måde,
hvorpå den enkelte kan bidrage til det større
formål – at vi passer bedre på vores klode.

ODENSE
AFFALDSSORTERING

Butik
Nu har glas og metal fået nyt liv i nye
produkter - fx nye marmeladeglas og
konservesdåser.

PRODUKTION
A/S
METAL A/S

Fremtiden vil bringe flere og højere krav til genanvendelse, og dette er dermed kun begyndelsen på en mere bæredygtig og grøn start.

GLAS A/S

Genanvendelse
Glas og metal sendes videre til genanvendelse, hvor det smeltes om og bruges
i nye produkter.

På de kommende sider vil vi hjælpe dig godt
videre med sorteringen.
Rigtig god læselyst!

Bred tilfredshed med den nye affaldsordning
Vi har spurgt 3.500 odenseanere om , hvor tilfreds de er med den nye
affaldsordning. Se her hvad de svarede.

“

35 %

Giver øget bevidsthed

ODENSE RENOVATIONS GENBRUGSBUTIK
Højvang 40 i Næsby

• Skåner miljøet • Jeg skal
ikke på genbrugspladsen så

25 %

ofte • Nemt og overskueligt • Hvad med plast? • Det

15 %

„

er bøvlet • De grønne poser
5%

Meget utilfreds

Besøg zirkel

er dårlige • Der er for lidt
Meget tilfreds

plads til restaffaldet

ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG - FREDAG: 12-17
LØRDAG: 10-14
SØNDAG OG MANDAG: LUKKET

zirkel

GENBRUG
IVÆRKSÆT
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Typiske sorteringsfejl
SPRAYDÅSER

I den første tid med den nye affaldsordning, kan der være
begyndervanskeligheder - se her, hvordan du undgår sorteringsfejl

PORCELÆN OG OVNFASTE GLASFADE

er altid farligt affald

skal afleveres på genbrugsstationen

Uanset om det er en deodorant, hårlak, maling,
flødeskum eller noget helt femte -så skal spraydåser altid afleveres som farligt affald.
De kan afleveres ved miljøbilen, på Snapind eller
Havnegades genbrugsstationer, eller du kan få
det farlige affald afhentet derhjemme (læs mere
om denne ordning i bunden af denne side).

Det er nærliggende at tro, at en ituslået porcelænstallerken kan afleveres sammen med glasset. Men porcelæn og glas er faktisk slet ikke i
familie med hinanden - og bare en anelse porcelæn kan ødelægge et helt læs glas. Det samme
gælder ovnfaste glasfade, der heller ikke hører til
i beholderen til glas og metal
Porcelæn og ovnfaste glasfade skal derfor afleveres på genbrugsstationen. Hvidt porcelæn skal
i containeren til toiletter og håndvaske - alt andet
porcelæn skal i containeren til deponi.

KNIBER DET MED PLADSEN?

Sådan bestiller du en større beholder
Kniber det med pladsen til restaffaldet, kan du bestille en
større beholder. Klik ind på vores selvbetjeningsside på
mit.odenserenovation.dk

STORE TING

giver skraldebilen forstoppelse

Det er vigtigt, at du ikke putter overskydende restaffald
i rummet til madaffald, da hele læsset med madaffald så
risikerer at skulle kassereres.

Andre ordninger

De nye beholdere kan desværre ikke helt erstatte genbrugsstationen.
Større genstande - for eksempel tørrestativer og store papkasser - skal
stadig afleveres på genbrugsstationen - vores skraldebiler kan nemlig
ikke håndtere dem.
Har du ikke mulighed for at køre på genbrugsstationen, kan du bestille
afhentning af storskrald. Se hvordan i den sorte boks herunder.

STORSKRALD
Det kan være svært at transportere større ting som møbler,
madrasser, køleskabe og cykler til
genbrugsstationen. Derfor tilbyder vi at hente det.
Læs mere om ordningen her:
odenserenovation.dk/storskrald

Det bliver vi ofte spurgt om
Hvor skal det hen?
Madaffald Restaffald Genbrugsstation
Hundeposer 		

Kattegrus		

Dyrestrøelse

Vissen blomsterbuket


Potteplante


Nøddeskaller

Avocadosten

Ovnfaste fade			

Porcelæn			 
Store ting			

Spraydåser			 

SMÅT
ELEKTRONIK

FARLIGT
AFFALD

GENBRUGSSTATIONERNE

Vi henter småt elektronik som fx
håndmixere, mobiltelefoner, og
tastaturer ved din husstand.

Har du ikke selv mulighed for at
komme af med det farlige affald?
Så er det muligt at bestille en
afhentning. Brug den røde kasse,
som tidligere er udleveret til alle
husstande.

Odenses 8 genbrugsstationer har
hver mere end 40 forskellige containere, hvor du kan aflevere alt
fra gamle køleskabe til haveaffald
alle ugens dage.

Læs mere her:
odenserenovation.dk/farligt-affald

Se adresserne på:
odenserenovation.dk/find-genbrugsstation

Læs mere her:
odenserenovation.dk/elektronik
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Sådan skal du sortere

Ja tak

Ja tak

Ja tak

Ja tak

Ja tak

Ja tak

• Aviser, reklamer og ugeblade
• Magasiner og brochurer
• Kontorpapir og kuverter
med rude
• Telefonbøger

• Cornflakes- og havregrynspakker
• Bølgepap og karton
• Paprør fra køkken- og
toiletruller
• Små papkasser
• Æggebakker

• Glasflasker fra vin, øl og
sodavand
• Emballageglas fra rødbeder, pulverkaffe og
syltetøj
• Glasflasker fra ketchup
og dressing

• Øl- og sodavandsdåser
• Konservesdåser
• Fyrfadslysholdere
• Alubakker
• Kapsler og låg

• Ris, pasta og ost
• Grøntsager og frugt - rå,
kogte og skræller
• Teblade, kaffegrums
• Fisk, kød, pålæg og ben
• Brød og kager
• Sovs og fedt

• Mælke- og juicekartoner
• Pizzabakker
• Snavset emballage, som
ikke kan skrabes rent
• Støvsugerposer
• Bleer

Nej tak

Nej tak

Nej tak

Nej tak

Nej tak

Nej tak

• Gavepapir (restaffald)
• Papirduge (restaffald)
• Servietter og køkkenrulle
(restaffald)

• Pizzabakker ( restaffald)
• Mælke, juice- og yoghurtkartoner (restaffald)

• Sparepærer (genbrugsstationen)
• Glødepærer (restaffald)
• Porcelæn, keramik og ildfaste fade ( genbrugsstationen)

• Batterier ( en pose
ovenpå beholderen)
• Spraydåser ( genbrugsstation Snapindvej/Havnegade)

• Emballage
• Køkkenrulle (restaffald)
• Potteplanter (genbrugs-

• Genanvendeligt affald
• Farligt affald

stationen eller restaffald)

Hvor rent skal pap og papir være?

Hvor rent skal glas og metal være?

Mad- og restaffald skal i poser

Pap og papir skal være rent og tørt, inden det puttes i
affaldsbeholderen.

Glas- og metalemballagerne skal være tømt for indhold
og skrabet rene, inden de puttes i affaldsbeholderen.

Både mad- og restaffaldet skal lægges i poser.
Husk knude på posen.

HVAD MED
PLAST?
Odense Renovation arbejder på,
at finde den bedst mulige løsning
for afhentning af plast ved husstandene. Indtil da, skal du - som
hidtil - aflevere dit plast på en af
byens 8 genbrugsstationer.
Du kan læse mere om planen for
plast her:
odenserenovation.dk/plastik

DE GRØNNE POSER ER KUN TIL MADAFFALD

Du skal selv købe poser til restaffaldet - ligesom du gjorde, før den nye affaldsordning blev indført. De grønne poser er en hjælp til sorteringen af madaffald.
De fire ruller grønne poser, du fik udleveret ved affaldsordningens start, dækker
ét års forbrug af poser, hvis du bruger én pose hver anden dag.

SÅDAN FÅR DU FLERE POSER
For husstande der ikke deler beholdere med andre: Bind en pose om håndtaget på beholderen, så lægger skraldemanden nye poser ovenpå beholderen.
For husstande med fællesbeholdere: Vicevært eller repræsentant for
boligerne bestiller poser på mit.odenserenovation.dk
Er du løbet tør for grønne poser - eller ønsker du ikke at bruge dem,
må du gerne bruge almindelige affaldsposer til madaffaldet.

NY AFFALDSORDNING

Plads til alt i én skuffe

Enkelt og effektiv sortering
Hos Amanda er restaffald
og madaffald i et dobbelt
udtræksstativ under køkkenvasken.

Hos Dennis har de 4 spande til affaldet lige ved hånden i en køkkenskuffe. Hver spand matcher et rum
i beholderen, så det er hurtigt at
tømme.

Småt pap og papir smides
i en kurv i køkkenet. Glas
og metal smides løbende
direkte ud i den affaldsbeholderen udenfor.

Spandene er i arbejdshøjde, hvilket
gør dem nemme at fylde og så
optager det meget lidt plads, synes
Dennis.
😜

Meget sortering på lidt plads

Seks typer affald i tre beholdere

Ranuka bor i en lille lejlighed,
men har alligevel fundet god
plads til affaldssortering. Hun
har købt spande med låg, hvor
hun sorterer glas & metal,
papir & småt pap, plast samt
pantflasker.
Hun tager på genbrugsstationen med plast, som er sorteret i henholdsvis blød og hård
plast i poser inde i spanden.

Hos Henrik er restaffaldet i et
trådstativ under vasken. Madaffaldsspanden står i skabet
under vasken, hvor den har fået
følgeskab af en spand til alt det
genanvedelige affald.
Når genbrugsspanden er fuld,
sorterer Henrik det genanvendelige affald direkte i de udendørs
beholdere.

Affaldskryds-og-tværs

Hvor skal affaldet hen?
Træk en streg fra tegningerne og hen til
det rigtige piktogram
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GOD SORTERING STARTER
MED GOD INDRETNING

Se her, hvordan fire
forskellige odenseanere
har indrettet sig med
affaldssortering i deres
køkken.

1

2

Lodret
1. Dette skal afleveres som
farligt affald
3

4

5

2.

Hvad skal dåser og foliebakker afleveres som?

3

Hvad skal emballage fra vin
og syltetøj afleveres som?

5.

Ordning hvor vi henter
store ting hjemme hos dig.

6.

Skal afleveres som restaffald - selvom det er lavet
af pap

7.

Restaffaldet brændes og
omdannes til el og...

9.

Farven på de poser du har
fået udleveret til madaffald

6
7

8

Vandret
4. Når du sorterer dit affald
er du med til at opfylde
nummer 12. Der er 17 i alt

9

10

11

6.

Det skal du stadig aflevere
på genbrugsstationen

8.

Odense Renovations
genbrugsbutik på Højvang

9

Her kan du afleverer de
fleste slags affald

10. Hvad skal brugte tebreve og
kaffefiltre afleveres som?
Løsning: Lodret 1. Spraydåse 2. Metal 3. Glas 5. Storskrald 6. Pizzabakke 7. Fjernvarme 9. Grøn
Vandret 4. Verdensmål 6. Plast 8. Zirkel 9. Genbrugsstation 10. Madaffald 11. Restaffald

SMÅT PAP

11.

Hvad skal tomme mælkekartoner afleveres som?

