
ODENSE KOMMUNES AFFALDSPLAN 2014-2024

Hvad skal der ske med 
affaldet i fremtiden? 
Giv os din mening.

Hvordan får man 
gas og guld ud af 
affaldet på losse-
pladsen? 

Hvordan genanvender 
vi mere plast, pap og 
metal?

4-DAGES
MINIFERIE TIL 
ENGLAND FOR
2 PERSONER
Se mere i magasinet

TEMA



2014-2024

DANMARK
UDEN AFFALD
”Danmark uden affald” kaldes den nationale ressource- 
strategi. Vi skal se på affald som en ressource, der ind-
går i nye produkter. Dit affald er alles ressourcer, som 
skal udnyttes, så miljøet belastes mindst muligt. Det 
kræver, at alle er med. Odense Kommunes Affaldsplan 
lister en række initiativer for at gå i denne retning. 

Hør børnenes bud på, hvad en affaldsplan er

Vi har ikke længere 

råd til at smide 

godt affald i 

skraldespanden

2014-2024

Kommentarer til affaldsplanen?
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DANMARK
UDEN AFFALD
”Danmark uden affald” kaldes den nationale ressource- 
strategi. Vi skal se på affald som en ressource, der ind-
går i nye produkter. Dit affald er alles ressourcer, som 
skal udnyttes, så miljøet belastes mindst muligt. Det 
kræver, at alle er med. Odense Kommunes Affaldsplan 
lister en række initiativer for at gå i denne retning. 

Hør børnenes bud på, hvad en affaldsplan er

Vi har ikke længere 

råd til at smide 

godt affald i 

skraldespanden

2014-2024

Kommentarer til affaldsplanen?

HVAD MENER DU?
Vi vil gerne høre dine ideer og meninger om Odense Kom-
munes nye affaldsplan. Du kan deltage i debatten frem til 
den 8. august 2014.

LUK

SEND

Dit navn

Din e-mail

Skriv hvad du mener her



2014-2024

I 2024 er vi i en ny tid. Vi har en ny tilgang til affald. Vi 

har erstattet ”brug og smid væk-kulturen” med en ”brug 

og genbrug-kultur”, så kasserede materialer indgår i et 

kredsløb og bruges igen og igen. Den grønne tankegang 

har skabt nye lokale arbejdspladser. Og vi bruger jordens 

sparsomme ressourcer med respekt og omtanke.

VISION 2024 
FOR AFFALD I ODENSE

Hør Jane Jegind præsentere målsætninger i affaldsplanen

EN MINIFERIE
TIL ENGLAND

Svar på spørgsmålet herunder, udfyld dit navn og  
din e-mail og tryk ”Send”, så deltager du i lod-
trækningen om 4 dages ferie til romantiske  
Colchester for 2 personer til en værdi af 2.800 kr. 

Konkurrencebetingelser

SEND

Dit navn

Din e-mail

VIND

Hvad er en affaldsplan?

 En plan for affald

 En plan for klima 

 En plan for spildevand

Hvad mener du?
Har du ideer, som kan 
skabe grøn vækst inden 
for affaldsområdet?

BLAND DIG



2014-2024

MERE 
GENBRUG 

Affaldsforebyggelse og genbrug handler 
om mennesker, adfærd og innovative løs-
ninger. Det handler også om at bruge og 
bortskaffe ting med omtanke. At andre 
får gavn af det. At vi deler erfaringer og 
inddrager hinandens kreativitet.

Odenses årlige byttemarked - byt til nyt, 
spar penge, og skån miljøet

Værktøjskasse til  ”Grønt flag - Grøn skole” 
med ideer til affaldstemaet  

Affaldsuge -  fokus på aktiviteter, der  
skaber mindre affald 

MINDRE AFFALD Hvad gør du?
Har du ideer til, hvordan 
andre kan få gavn af  
dine aflagte ting?

BLAND DIG

Hør et bud på, hvordan vi kan få mere genbrug og mindre affald

Kommentarer til affaldsplanen?
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ninger. Det handler også om at bruge og 
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Hør et bud på, hvordan vi kan få mere genbrug og mindre affald

Kommentarer til affaldsplanen?

Byt til nyt - kom af med de ting,  du ikke længere bruger, 
og få gratis andre ting med hjem. Tøj, sko, bøger, film, 
møbler og meget andet. Det er dejligt at se andre få glæ-
de af sine ting, og det er godt for miljøet.

Odense Kommune vil afholde et årligt byttemarked. Det 
blev prøvet første gang i 2012 og var en stor succes med 
god stemning og masser af glade mennesker, som byttede 
egne ting til andres ting. 

Derudover vil Odense Kommune opfordre til, at andre selv 
afholder byttemarkeder, fx boligforeninger, grundejerfor-
eninger og andre interesserede.

LUK

ODENSES ÅRLIGE 
BYTTEMARKED
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MERE 
GENBRUG 

Affaldsforebyggelse og genbrug handler 
om mennesker, adfærd og innovative løs-
ninger. Det handler også om at bruge og 
bortskaffe ting med omtanke. At andre 
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MINDRE AFFALD Hvad gør du?
Har du ideer til, hvordan 
andre kan få gavn af  
dine aflagte ting?

BLAND DIG

Hør et bud på, hvordan vi kan få mere genbrug og mindre affald

Kommentarer til affaldsplanen?

Der arbejdes henimod, at flere skoler i Odense bliver ”Grønt 
flag-skole”.  

Grønt flag-skoler arbejder undersøgende med miljøemner 
med fokus på elevernes engagement i naturfagene. Et af 
miljøemnerne er affald.

Vi vil støtte op omkring skolearbejdet med affald, og vi vil i 
samarbejde med en skole udvikle en værktøjskasse, som kan 
hjælpe skolerne til at arbejde med emnet affald. Værktøjs-
kassens materialer skal lægge op til læring om emner som 
ressource-kredsløb, affald i et globalt perspektiv, affaldsmi-
nimering, genbrug, kreativ genbrug, genanvendelse og kor-
rekt sortering. 

LUK

VÆRKTØJSKASSE TIL 
“GRØNT FLAG”
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dine aflagte ting?

BLAND DIG

Hør et bud på, hvordan vi kan få mere genbrug og mindre affald

Kommentarer til affaldsplanen?

Odense Kommune har flere gange taget del i den euro-
pæiske affaldsminimeringsuge med succes og viderefører 
derfor konceptet. Det er en uge, hvor der sættes fokus på 
affaldsminimering via forskellige aktiviteter.

Affaldsugen foreslås afholdt i uge 40 hvert år, som et sup-
plement til Ren Uge-kampagnen i samme uge.  

Eksempler på aktiviteter kan være: kreative genbrugsprojek-
ter, hvor man producerer robotter, smykker, fantasifigurer af 
skrot; naturvidenskabelige projekter som fx at producere en 
solfanger af coladåser, eller et projekt med fokus på at und-
gå madspild.

LUK

AFFALDSUGE - FOKUS PÅ 
MINDRE AFFALD
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2014-2024 2014-2024

MERE
GENANVENDELSE 

En stor del af vores affald skal blive til nye 
produkter. Derfor skal vi sammen sikre 
ressourcerne i affaldet. Det skal sorteres 
i flere affaldstyper og behandles anderle-
des, og der skal tænkes i nye metoder til 
indsamling. 

Se, hvordan du muligvis kommer af med dine kartoffelskræller i fremtiden

Hvad gør du?
Smider du pap i 
skraldespanden?

BLAND DIG

Nye teknologier til sortering af affaldet
- forsøg med robotter

Mere plast og metal fra husholdningerne 
skal genanvendes 

Spildevandsslam indeholder råstoffet 
fosfor, som skal ud på markerne

VIND EN MINIFERIE FOR 2
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Robotteknologi bruges allerede i affaldsbranchen til sor-
tering af byggeaffald. I Odense vil vi starte et forsøg med, 
at robotter udfører sortering af affaldet fra husholdninger. 
Formålet er at teste, om robotteknologien kan skabe bedre 
sortering og derved større genanvendelsesprocent. 

Ideen er, at borgerne sorterer eksempelvis pap, plast, metal 
og organisk affald i hver sin pose. Man sætter et klistermær-
ke på alt efter, hvilken type affald der er i posen. Poserne 
lægges i samme affaldsbeholder og køres til et anlæg, hvor 
robotter sorterer affaldet ved hjælp af klistermærket.

LUK

NY TEKNOLOGI TIL 
SORTERING AF AFFALD
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MERE
GENANVENDELSE 
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produkter. Derfor skal vi sammen sikre 
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Shampooflasken og tomatdåsen ender alt for ofte i for-
brændingsovnen. Derved går råstofferne tabt. Vi ved, at 
en stor del plastik og metal fra husholdninger kan genan-
vendes, og derfor vil vi igangsætte indsamlingsforsøg. Vi vil 
afprøve, hvordan man hos den enkelte husstand bedst og 
nemmest muligt sorterer forskellige typer emballageaffald.

I løbet af forsøgsperioden følges op på resultaterne af sor-
teringen, og forbedringer foretages undervejs. 

Vi vil løbende tage stikprøver i beholderen til dagrenovation 
for at se, hvor meget emballageaffald der ikke sorteres fra 
til genanvendelse.

LUK

MERE PLAST OG METAL 
SKAL GENANVENDES
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MERE
GENANVENDELSE 
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Der arbejdes henimod, at flere skoler i Odense bliver ”Grønt 
flag-skole”.  

Grønt flag-skoler arbejder undersøgende med miljøemner 
med fokus på elevernes engagement i naturfagene. Et af 
miljøemnerne er affald.

Vi vil støtte op omkring skolearbejdet med affald, og vi vil i 
samarbejde med en skole udvikle en værktøjskasse, som kan 
hjælpe skolerne til at arbejde med emnet affald. Værktøjs-
kassens materialer skal lægge op til læring om emner som 
ressource-kredsløb, affald i et globalt perspektiv, affaldsmi-
nimering, genbrug, kreativ genbrug, genanvendelse og kor-
rekt sortering. 

LUK

VÆRKTØJSKASSE TIL 
“GRØNT FLAG”

Det vand, du bruger på badeværelset og i køkkenet, er spil-
devand. Vandet føres til et renseanlæg, hvor det behandles. 
En del af spildevandet er slam. Slam består af mange ting, 
blandt andet den stærkt begrænsede ressource, fosfor. Fos-
for spiller en stor rolle for hele jorden, da det er en af bygge-
stenene i alle levende organismer. 

Derfor er det vigtigt, at slammets ressourcer returneres til 
jorden og fx ikke brændes af, for så kan fosforen gå tabt. 

Vi igangsætter et projekt, der skal hjælpe os med at beslut-
te, hvordan vi bedst sikrer, at mest muligt fosfor kommer 
tilbage til jorden. 

Derudover igangsætter vi en oplysningskampagne til virk-
somheder og husstande i Odense Kommune om, hvordan 
man minimerer uønskede stoffer i spildevandet. Formålet er 
at sikre så god en slamkvalitet som muligt.

LUK

FOSFOR FRA SLAM SKAL 
UD PÅ MARKERNE 
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NYE VEJE FOR ORGANISK AFFALD

NY TEKNOLOGI TIL SORTERING

VIRKSOMHEDERS GENANVENDELSE

EMBALLAGE OG GENANVENDELSE

PAPIR/PAP OG GENANVENDELSE

SPILDEVANDSSLAM OG FOSFOR

AFFALD FRA GENBRUGSPLADSER

RESTAFFALD TIL FORBRÆNDING

MASTERPLAN FOR HÅNDTERING

DATA I AFFALDSDATASYSTEMET

LUK

SE ALLE INITIATIVERNE UNDER TEMAET 
”MERE GENANVENDELSE”
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LUKLUK

HVAD GØR DU?
Smider du pap i skraldespanden? Stem her og se hvad  
andre i Odense Kommune gør.

LUK

Ja

Nej 

En gang imellem

STEM
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LÆS MERE OM LOREM IPSUM SIT AMETLÆS MERE OM LOREM IPSUM SIT AMET

LUK

LUK VINDUET

TAK FOR DIN STEMME
Her kan du se hvad andre i Odense Kommune gør.

Ja

Nej 

En gang imellem

XX%

XX%

XX%



2014-2024

REN BY 

Vi vil arbejde med en bred vifte af måder 
at komme af med affald på i byen. Må-
derne skal tilpasses omgivelser, behov og 
adfærd.  Vi inddrager borgere, når kon-
krete tiltag skal udvikles, så de passer til 
borgernes brug af byen.

Hvad gør du?
Hvordan kan du  
hjælpe til med at holde 
byen ren?

BLAND DIG

Byen er pænest uden affald

Ren by er et fælles ansvar: Mindre affald 
i gader og parker

Nye affaldsbeholdere i bymidten 
- i samarbejde med borgerne

Affald suges væk fra den nye bydel ved 
Thomas B. Thrige Gade

Kommentarer til affaldsplanen?
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REN BY 

Vi vil arbejde med en bred vifte af måder 
at komme af med affald på i byen. Må-
derne skal tilpasses omgivelser, behov og 
adfærd.  Vi inddrager borgere, når kon-
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Byen er pænest uden affald

Ren by er et fælles ansvar: Mindre affald 
i gader og parker

Nye affaldsbeholdere i bymidten 
- i samarbejde med borgerne

Affald suges væk fra den nye bydel ved 
Thomas B. Thrige Gade

Kommentarer til affaldsplanen?

Affald, der flyder i gader og langs veje, er en stor udfor-
dring. Det er dyrt at rydde op, og i praksis kan det være næ-
sten umuligt at fjerne bestemte typer af affald såsom tyg-
gegummi og cigaretskodder.

Vi ønsker at få mængderne af det såkaldte henkastede af-
fald ned, især i Odense midtby og langs indfaldsvejene.  

Vi vil skabe opmærksomhed om problemet med talende 
skraldespande, udstilling af et affaldsbjerg på Rådhusplad-
sen og en klovn, som samler skrald i en park. Formålet er at 
påvirke holdningerne til affald i det offentlige rum.

Desuden vil vi undersøge, hvad borgerne har brug for, hvis 
den rene by skal opretholdes.   

Når frivillige og foreninger igangsætter initiativer om at hol-
de byen og lokalområdet rent, vil vi understøtte dem. 

Vi vil også overveje andre tiltag: Skal der ekstra skraldespan-
de op i spidsbelastede situationer? Kan man bruge pantsy-
stemer ved større lukkede arrangementer til glas og flasker 
med mere?

LUK

MINDRE AFFALD PÅ 
GADER OG I PARKER
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REN BY 

Vi vil arbejde med en bred vifte af måder 
at komme af med affald på i byen. Må-
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- i samarbejde med borgerne

Affald suges væk fra den nye bydel ved 
Thomas B. Thrige Gade

Kommentarer til affaldsplanen?

I fremtiden vil vi se flere typer beholdere end de traditionel-
le grønne skraldespande. Det kunne være fælles, negravede 
skraldespande, hvor kun et indkast til skraldeposen stikker 
op.  

Denne udvikling sker, fordi den nuværende løsning ikke er 
optimal. Mange af husstandene i bymidten har idag en pa-
pirsæk eller en skraldespand, som de trækker fra baggården 
gennem boligen på tømmedagen, fordi der ikke er plads til 
skraldespanden på fortovet.  

Derfor er det nødvendigt med andre typer skraldespande i 
bymidten. Det kan være spande, som er nedgravet, som vi 
allerede kender fra affaldsbeholderen tæt ved Ove Spro-
gøes Plads. 

Det første projekt med andre typer affaldsbeholdere er alle-
rede igang i Fredensgade/ Skt. Knudsgade, og vi vil løbende 
igangsætte flere pilotprojekter på udvalgte steder i byen, 
med involvering af borgerne. Formålet med projekterne er 
at finde de bedste systemer, så vi sikrer den bedste løsning 
både for borgere, for økonomi og for miljø.

LUK

NYE AFFALDSBEHOLDERE 
I BYMIDTEN
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adfærd.  Vi inddrager borgere, når kon-
krete tiltag skal udvikles, så de passer til 
borgernes brug af byen.

Hvad gør du?
Hvordan kan du  
hjælpe til med at holde 
byen ren?

BLAND DIG

Byen er pænest uden affald

Ren by er et fælles ansvar: Mindre affald 
i gader og parker

Nye affaldsbeholdere i bymidten 
- i samarbejde med borgerne

Affald suges væk fra den nye bydel ved 
Thomas B. Thrige Gade

Kommentarer til affaldsplanen?

Med byomdannelsen ved Thomas B. Thriges Gade får vi en 
ny, spændende bydel - et levende byrum med boliger, bu-
tikker, restauranter, torve og grønne pladser. Trafikken skal 
foregå til fods, på cykel og med letbane, og der skal være så 
lidt biltrafik som muligt.   

Vi vil etablere et affaldssugeanlæg, som suger forskellige 
typer af affald fra boliger, virksomheder og offentlige skral-
despande væk fra området i underjordiske rør til en affalds-
central. Derved mindskes trafikken med renovationsbiler, og 
man undgår de enkeltstående skraldespande ved at have en 
fælles, underjordisk løsning.

LUK

AFFALD SUGES VÆK VED 
DEN NYE BYDEL
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Byen er pænest uden affald
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i gader og parker

Nye affaldsbeholdere i bymidten 
- i samarbejde med borgerne

Affald suges væk fra den nye bydel ved 
Thomas B. Thrige Gade

Kommentarer til affaldsplanen?

HENKASTET AFFALD

REN BY ER ET FÆLLES ANSVAR

NYE AFFALDSBEHOLDERE I BYMIDTEN

AFFALD SUGES FRA NYT BYOMRÅDE

LUK

SE ALLE INITIATIVERNE UNDER TEMAET 
”REN BY”
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Kommentarer til affaldsplanen?

HVAD GØR DU?
Hvordan kan du hjælpe til med at holde byen ren?

LUK

SEND

Dit navn

Din e-mail

Skriv hvad du mener her
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REN BY 

Vi vil arbejde med en bred vifte af måder 
at komme af med affald på i byen. Må-
derne skal tilpasses omgivelser, behov og 
adfærd.  Vi inddrager borgere, når kon-
krete tiltag skal udvikles, så de passer til 
borgernes brug af byen.

Hvad gør du?
Hvordan kan du  
hjælpe til med at holde 
byen ren?

BLAND DIG

Byen er pænest uden affald

Ren by er et fælles ansvar: Mindre affald 
i gader og parker

Nye affaldsbeholdere i bymidten 
- i samarbejde med borgerne

Affald suges væk fra den nye bydel ved 
Thomas B. Thrige Gade

Kommentarer til affaldsplanen?

HVAD MENER DU?
Vi vil gerne høre dine ideer og meninger om Odense Kom-
munes nye affaldsplan. Du kan deltage i debatten frem til 
den 8. august 2014.

LUK

SEND

Dit navn

Din e-mail

Skriv hvad du mener her
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  PROBLEMATISK 

AFFALD 

Det er vigtigt at holde problematisk af-
fald adskilt fra andet affald. Det skal be-
handles specielt, for at de farlige stoffer 
nedbrydes uden at skade miljøet. Des-
uden kan det indeholde sjældne råstoffer.

Se, hvordan du kommer af med medicinrester og kanyler Hvad gør du?
Hvordan kommer 
du af med de brugte 
batterier?

BLAND DIG

Sortering af batterier og elektronik bevarer 
råstoffer i kredsløbet

Byggeaffald skal sorteres i forurenet 
og ikke-forurenet  

Udnyt affald på lossepladsen - der er guld 
og gas i affald fra biler  

VIND EN MINIFERIE FOR 2
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VIND EN MINIFERIE FOR 2

Mobiltelefoner, batterier og ledninger, som ved en fejl hav-
ner i din skraldespand, køres direkte til forbrænding. Derved 
går værdifulde ressourcer tabt, og miljøskadelige stoffer 
spredes. 

Vi sætter derfor fokus på sortering af batterier og elektro-
nik. Målet er at indsamle stort set alle batterier og al elek-
tronik. 

Vi vil lave stikprøver af dagrenovationen for at tælle batteri-
er og elektronik. Derudover vil vi afholde informationskam-
pagner om korrekt aflevering af denne type affald. Og vi vil 
justere indsamlingsordningerne, hvis vi ikke indsamler nok.

LUK

SORTERING AF BAT- 
TERIER OG ELEKTRONIK
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En stor del byggeaffald genanvendes i dag, og det skal vi 
fortsætte med.  Men noget af byggeaffaldet indeholder 
miljøfarlige og sundhedsfarlige stoffer, og det skal holdes 
adskilt fra det ufarlige byggeaffald. 

Miljøstyrelsen og landets kommuner har fokus på at sikre 
bedre kontrol med problematiske stoffer som fx PCB i byg-
geaffaldet.  

Vi vil derfor arbejde på en opstramning af procedurer for 
nedrivningstilladelser og screeninger for farlige stoffer, 
samt kontrol med affaldshåndtering. 

Desuden vil vi være opmærksomme på, hvordan man får 
sorteret byggeaffald, som afleveres af borgere og håndvær-
kere på genbrugspladserne. 
Vi vil se på, hvilke løsninger man kan etablere på genbrugs-
pladsen for at få sorteret det farlige byggeaffald fra det 
ufarlige. Og vi vil lave stikprøvenalyser af det afleverede 
byggeaffald.

LUK

BYGGEAFFALD SKAL 
SORTERES BEDRE
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På Odense Nord Miljøcenter deponeres årligt 60.000-
100.000 tons shredderaffald. Det er nu blevet til et bjerg på 
over 1 million ton!  

Shredderaffald er et restprodukt fra genanvendelsen af 
jern- og metalaffald fra skrottede biler,  køleskabe og an-
det. Det er fyldt med små stykker gummi, plast, stofrester 
og træ. Men det indeholder også værdifulde råstoffer som 
guld, sølv og kobber. Desuden danner affaldet gas, som kan 
trækkes ud og bruges til el og varme. 

Vi vil arbejde på at både gas og metaller i det deponerede 
shredderaffald udnyttes bedst muligt.

LUK

UDNYT AFFALD PÅ 
LOSSEPLADSEN
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FOKUS PÅ KLINISK RISIKOAFFALD

BATTERIER OG ELEKTRONIKAFFALD

BYGGEAFFALD – BEDRE SORTERING

UDNYT AFFALD PÅ LOSSEPLADSEN

LUK

SE ALLE INITIATIVERNE UNDER TEMAET 
”PROBLEMATISK AFFALD”
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HVAD GØR DU?
Hvordan kommer du af med de brugte batterier?

LUK

SEND

Dit navn

Din e-mail

Skriv hvad du mener her



OPSLAGSTAVLEN

Fakta om dig
I dag smider hver 

dansker 8 kg affald 

ud om ugen. Det bli-

ver årligt til 2,9 tons 

affald pr. person! 

At børnehaver og 0. klasser 
i Odense kan få besøg af 
Rensdyret Rikke, som lærer 
børn om affald?

VIDSTE DU?

SE BOGEN

Hør børnenes sjove 
forklaringer på 
affalds-begreber...

Ny cykel
333 leverpostejbakker 
af aluminium kan blive 
til 1 ny cykel! Men kun 
hvis du afleverer dem 
til genanvendelse...

Er du kreativ?
Del dine sjove ideer 
til, hvordan man  
kan bruge affald på 
kreative måder.

BLAND DIG

2014-2024

Kommentarer til affaldsplanen?
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og skoler   

Rød kasse til ind-
samling af farligt 
affald indføres

Odense Renovation 
udarbejder socialt 
ansvarsrapport

Indsamling  
af batterier på  
affaldsbeholderen

Støtte til ReMida 
og skolekampagnen 
”Pletskud”

Odense Kommunes 
første byttemarked

Odense Kommunes 
første interaktive 
Affaldsplan

Pilotprojekt på  
havnen med affald 
under jorden 

Forsøg med  
indsamling af 
plast-, metal- og 
papemballage

Pilotprojekt nær 
Ove Sprogøes Plads

Husstands- 
indsamling af  
papir indføres  

LÆS MERE

LÆS MERE

LÆS MERE

LÆS MERE AFFALD I BAKSPEJLET
Tidslinjen præsenterer et udvalg af de sidste 25 års 
affaldsprojekter i Odense, som har været med til at 
præge den måde, vi i dag indsamler affald på.

VIND EN MINIFERIE FOR 2
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I 2003 fik borgerne mulighed for at aflevere sit papiraffald 
i en papirbeholder ved husstanden, som et alternativ til at 
køre på genbrugspladsen med det. Samtidig nedlagde man 
miljøstationerne og opstillede flaskecontainere. 
 
I 2001 blev der indsamlet ca. 8.500 tons papir. Da husstande-
ne fik papirspande ved husstanden, steg indsamlingen af pa-
piraffald betydeligt og ligger i dag på ca. 12.000 tons årligt.

LUK

HUSSTANDSINDSAMLING 
AF PAPIR
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I forbindelse med nybebyggelse på havnen var det oplagt 
at afprøve nye metoder til indsamling af affaldet. Affaldet 
gemmes væk i tanke under jorden, og kun indkastet til affal-
det er synligt. Et sugeanlæg suger affaldet via underjordiske 
rør. Både affald fra offentlige skraldespande i området og 
for husholdninger og erhverv suges væk via sugeanlægget.

LUK

PILOTPROJEKT PÅ 
HAVNEN



2014-2024

200319931988 200820062005 2012 201420112010

Otte bemandede 
genbrugspladser 
åbner

Informations- 
kampagne ved 
børnehaver  
og skoler   

Rød kasse til ind-
samling af farligt 
affald indføres

Odense Renovation 
udarbejder socialt 
ansvarsrapport

Indsamling  
af batterier på  
affaldsbeholderen

Støtte til ReMida 
og skolekampagnen 
”Pletskud”

Odense Kommunes 
første byttemarked

Odense Kommunes 
første interaktive 
Affaldsplan

Pilotprojekt på  
havnen med affald 
under jorden 

Forsøg med  
indsamling af 
plast-, metal- og 
papemballage

Pilotprojekt nær 
Ove Sprogøes Plads

Husstands- 
indsamling af  
papir indføres  

LÆS MERE

LÆS MERE

LÆS MERE

LÆS MERE AFFALD I BAKSPEJLET
Tidslinjen præsenterer et udvalg af de sidste 25 års 
affaldsprojekter i Odense, som har været med til at 
præge den måde, vi i dag indsamler affald på.

VIND EN MINIFERIE FOR 2

Området omkring Ove Sprogøes Plads i midtbyen har fået 
en underjordisk affaldsløsning. Løsningen er unik med bl.a. 
en elevator, som løfter containeren op, og containeren sen-
der en sms, når den skal tømmes! Den underjordiske løsning 
er valgt for at mindske lugtgener og undgå overfyldte be-
holdere med restaurantaffald i det tæt bebyggede områ-
de. Både områdets erhverv og beboelse benytter den nye 
løsning, og løsningen medfører en byforskønnelse ved at 
fjerne de synlige affaldscontainere og skabe plads til andre 
aktiviteter på de frigjorte arealer.

LUK

PILOTPROJEKT NÆR 
OVE SPROGØE PLADS
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Et stort forsøg med indsamling af plast- metal- og papem-
ballage ved den enkelte husstand blev udført fra december 
2009 til december 2010 ved 1550 husstande af forskellige 
boligtyper. Forsøget danner grundlag for kommunens vide-
re arbejde med at finde de bedst egnede måder at indsamle 
mere affald til genanvendelse.

LUK

FORSØG MED INDSAM-
LING AF EMBALLAGE
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Links til andre vigtige tekster  
om Odense Kommunes Affaldsplan

2014-2024

IMPORT OG EKSPORT AF AFFALD
LISTE OVER MODTAGE- OG  
BEHANDLINGSANLÆG

STATUS OG MÅL

FREMSKRIVNING AF AFFALDS- 
MÆNGDER

TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

ØKONOMI

DEN LANGSIGTEDE PLAN ORGANISATION OG STRUKTUR

AFFALDSANLÆG
MILJØVURDERING AF AFFALDS- 
PLANEN



Tidsplan for Affaldsplan
Maj-juni 2014: Udkast vedtages af politikere

Juni-august:	 Offentlig	høring

Oktober: Byrådet vedtager den endelige plan 

Klik og deltag i debatten 
frem til 8. august 2014 
om affald i Odense

KOM MED DINE 
IDEER OG DIN
MENING ...

ODENSE KOMMUNES AFFALDSPLAN 2014-2024

VIND EN MINIFERIE FOR 2




