
Centralt affaldssug  
Vejledning til brug af erhvervsindkast

Indkast til madaffald og restaffald 
Indkastene er placeret i Nørregade ved nr. 18.   
Der er indkast til restaffald og madaffald. Det er vigtigt at sortere madaffaldet fra 
restaffaldet, så vi udnytter ressourcerne i madaffaldet bedst muligt - samtidig giver 
det mere plads til restaffaldet. Sørg altid for at binde en knude på poserne til  
madaffald og restaffald - og hæld ikke væske i indkastet. Poser må max. være 100 
liter.  
 
Indkastene tømmes, når de er fyldte, men for at undgå, at der ikke er plads, anbefa-
ler vi at benytte indkastene i løbet af dagen. 
Skulle der ikke være plads, beder vi om, at du tager affaldet med tilbage og forsøger 
senere.

Sådan åbner du indkastet 
Man åbner (og lukker) den store låge ved at placere chippen over sensoren under 
den lille låge (med håndtag).  
Hvis anlægget er ved at tømme affald fra dit område, vil man kunne opleve, at lågen 
ikke kan åbnes - typisk vil man kunne høre en svag hvislen. 
Normalt går der kun et par minutter, før anlægget er klart igen.

Lågen åbner af sig selv og bliver stående åben i 1 minut. Er du færdig med at fylde 
affald ind i indkastet, inden kan du lukke lågen ved at aktivere sensoren igen med 
chippen.  
 
Vær omhyggelig med ikke at svine i området omkring indkastene, og forlad ikke 
indkastet med en åbentstående låge. Under indkastet er der en maskine og for at 
undgå farlige situationer, er det er vigtigt, at man ikke stikker hånden ned i hullet, 
samt at man sørger for, at lågen kan lukke – dvs. at der ikke ligger affald på den lille 
platform under hullet. Pas på, at du ikke får fingrene i klemme i lågen, når den lukker.  
 
Scan QR-koden på indkastet 
Er der problemer med affaldssuget, så scan QR-koden på indkastet for at indrappor-
tere fejl - derved får vi automatisk besked og kan afhjælpe problemerne.
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Det centrale affaldssug er en underjordisk affaldsløsning, der håndterer affaldet fra borgere og erhvervsdriverende fra 
flere steder i Odense bymidte. Læs i denne vejledning, hvordan du benytter erhvervsindkastene til affaldssuget. 


