
Mere affaldssortering på vej 
Til dig med egne beholdere

Fra august 2022 udvider Odense Kommune og Odense Renovation affaldsordningen, så alle husstande får 
hentet 10 affaldsfraktioner. Udvidelsen betyder, at du fremover også får hentet plast og mad- & drikke- 
kartoner ved din bolig. Det sker på baggrund af den nationale klimaplan fra 2020, der blandt andet  
foreskriver, at alle kommuner skal indsamle de samme 10 affaldsfraktioner.  
 
Ny beholder til plast og mad- & drikkekartoner 
Udvidelsen af affaldsordningen kræver en ekstra beholder ved din husstand.  
Husstande med op til fem personer får en 240 liters beholder til plast og mad- & drikkekartoner. Dette er 
den mindste beholder, som du kan få. Husstande med seks personer og opefter får en 370 liters beholder.   
Er der behov for at ændre størrelse, kan du inden for de første tre måneder gebyrfrit gøre dette via  
https://mit.odenserenovation.dk. Beholderen til plast og mad- & drikkekartoner tømmes hver 4. uge.  
På tømningskalenderen, der bliver tilgængelig i august, kan du se de nye tømmedatoer.  
Se mere på www.odenserenovation.dk/kalender 
 
Plast og mad- & drikkekartoner skal afleveres i samme rum. Efterfølgende bliver affaldet sorteret på et 
sorteringsanlæg, så både hård plast, blød plast og mad- & drikkekartoner genanvendes.  

Se, hvornår du får den nye beholder 
De nye beholdere køres ud fra den 15. august, og vi forventer at være færdige efter otte uger. Så snart du 
modtager din beholder, kan du tage den i brug. Fra den 4. juli 2022 kan du se, hvornår du får den nye behol-
der ved at indtaste din adresse på https://mit.odenserenovation.dk/ny-beholder. 

Infopakke i din postkasse
I august modtager du en infopakke i din postkasse for at hjælpe dig godt i gang med det nye. 
Infopakken består af en sorteringsbrochure, en sorteringsoversigt til at hænge op eller gemme samt et ark 
med klistermærker til din indendørs sortering. 

Udskiftning af klistermærker på beholdere til restaffald 
Den nye sortering af plast og mad- & drikkekartoner giver ændringer i sorteringsvejledning af restaffaldet. 
Derfor udskifter vi sorteringsklistermærket på din beholder til restaffald. Udskiftningen vil ske i løbet af 
sommeren, så den er klar til den nye sortering.  
 
Vi håber, at du vil tage godt imod udvidelsen af affaldsordningen i Odense Kommune, som skal gøre det 
lettere at sortere mere affald til genanvendelse - og dermed hjælpe miljøet og de kommende generationer.  
På www.odenserenovation.dk kan du altid finde mere information om priser, ordninger og sortering.  
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