
Mere affaldssortering på vej 
Til dig, der bor i et område med centralt affaldssug

Fra august 2022 udvider Odense Kommune og Odense Renovation affaldsordningen, så alle husstande får 
hentet 10 affaldsfraktioner. Udvidelsen betyder, at du fremover også kan aflevere plast og mad- & drikke- 
kartoner i indkast tæt på 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. 

Udbygning af affaldssuget
Affaldssuget udbygges med nye indkast, så det fremover også bliver muligt at aflevere plast og mad-  
& drikkekartoner i systemet. Plast og mad- & drikkekartoner skal afleveres løst i det samme indkast - og altså 
ikke i poser. Efterfølgende bliver affaldet sorteret på et sorteringsanlæg, så både hård plast, blød plast og 
mad- & drikkekartoner genanvendes. 

Hvornår kan du bruge de nye indkast?
Startskuddet for den nye sortering bliver den 1. september 2022. Her kan alle husstande, der er tilknyttet 
centralt affaldssug, aflevere plast og mad- & drikkekartoner i centralsuget. 

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. 
 

Der er få simple regler, som er nødvendige for, at affaldssuget virker:  
• Aflever restaffald og madaffald i poser med knude på max 15 liter - store poser sætter sig fast i rørene. 
• Aflever ikke glas og metal i sugesystemet - det ødelægger rørene. 
• Aflever ikke store ting i indkast eller skakte - pizzabakker, papkasser, store plastdunke og lignende 

stopper rørene til. 
 
Giv besked til ejendomsadministrator, hvis der er problemer med skakten.  
Er der problemer med indkast på offentligt areal, så scan QR-koden på lågen, så får vi automatisk besked. 

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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