
Ofte stillede spørgsmål
om udvidelsen af affaldsordningen 2022 

BEHOLDER TIL PLAST SAMT 
MAD- & DRIKKEKARTONER



Hvad kommer der  
til at ske?

Plast sorteres og smeltes om  
til nye plastprodukter.

Materialerne fra mad- og drikkekartoner 
adskilles og genanvendes til nye produkter.

Vend håndtaget udad ved tømning.

MAD- &
DRIKKEKARTONERPLAST

Se sorteringsvejledning på 
odenserenovation.dk

Ny beholder til plast og mad- & drikkekartoner

Fra august 2022 udvider Odense Kommune 
og Odense Renovation affaldsordningen, 
så alle husstande får hentet 10 affaldsfrak-
tioner. Udvidelsen betyder, at du fremover 
også får hentet plast og mad- & drikkekartoner ved din bolig. 

Hvorfor skal jeg have  
ny beholder?

Udvidelsen sker på baggrund af den nationale klimaplan fra 
2020, der blandt andet foreskriver, at alle kommuner skal 
indsamle de samme 10 affaldsfraktioner ved husstanden. 

Hvad må komme i  
den nye beholder?

Plastemballage (flasker, bakker, bøtter, poser) 
– både hård og blød plast.

Kartoner fra mælkeprodukter, juice, flåede 
tomater, bønner og lignende.

Hvad må ikke komme i 
den nye beholder?

Nej tak til PVC (fx rør, gummistøvler og badedyr), plast der 
har indeholdt gift, plastprodukter med elektronik og presen-
ninger. 
Ligesom papkrus og To-Go kopper heller ikke må komme i 
den nye beholder. 

Må mad komme i den 
nye beholder – vi har jo 
allerede en beholder til 
mad? 

Nej, den nye beholder er til tomme kartoner, der har inde-
holdt mad og drikke.
(Misforståelsen opstår, fordi nogle læser navnet som ”mad” 
og ”drikkekartoner”)

Er der ét eller to rum  
i beholderen?

Der er ét rum i beholderen. Plast samt mad- & drikkekartoner 
skal i det samme rum i beholderen. Det bliver efterfølgende 
sorteret maskinelt, så både plast og kartoner genanvendes.

Jeg bor i lejlighed/
boligforening – får jeg 
også ny beholder? 

Afhængig af boligtype og affaldsløsning, kan beholdere 
eller affaldsindkast se forskellige ud, men alle får indsamlet 
de samme affaldsfraktioner, uanset hvor man bor i Odense 
Kommune. 

Hvad med os, der har 
sække? 

Adresser, der i dag har sække, får også sække til den 
nye fraktion. Det bliver en lilla plastsæk til plast & 
mad- og drikkekartoner. 



Jeg er tilsluttet det cen-
trale affaldssug – hvor-
dan løser I det hos mig? 
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Adresser, der er tilknyttet det centrale affaldssug, får nye 
indkast til den nye fraktion. 

Vi har nedgravede 
beholdere, der hvor 
jeg bor. Får vi også nye 
beholdere? 

Beholderne kan se forskellige ud afhængig af, hvordan din 
udlejer vælger at sammensætte løsningen, men alle husstan-
de i Odense får mulighed for at komme af med de samme 
fraktioner – uanset affaldsløsning. 

Hvordan får jeg den nye 
beholder?

Den nye beholder bliver leveret ved din husstand på en 
tømmedag. 

Vi begynder at køre beholderne ud den 15. 
august. Derefter tager det ca. 8 uger, før alle 
husstande har fået nye beholdere. 
På mit.odenserenovation.dk/ny-beholder 
kan du se, hvornår din adresse modtager den 
nye beholder. 

Hvornår må man  
begynde at bruge  
den nye beholder? 

Så snart den nye beholder er leveret, må du begynde at 
bruge den. 

Hvilken størrelse behol-
der får jeg, hvis jeg bor 
i et alm. énfamilieshus?

Husstande på op til 5 personer modtager en 240 liters behol-
der. Husstande med 6 eller flere personer modtager en 370 
liters beholder. 

Kan jeg ændre  
størrelse?

Det er muligt at skifte beholderstørrelse gebyrfrit, hvis det 
gøres inden for de første tre måneder. Derefter koster det et 
gebyr på 110 kroner. 

Beholderen fås dog ikke mindre end 
240 liter. Det skyldes, at affaldet er let 
og har det med at kile sig fast, 
hvis beholderen er mindre - og 
beholderen vil dermed ikke 
kunne tømmes.

Kan jeg fravælge 
beholderen, hvis jeg 
selv kører affaldet på 
genbrugsstationen? 

Den nye beholder er obligatorisk og kan derfor ikke fravæl-
ges. 



Hvorfor må jeg blande 
blød og hård plast, når 
jeg ikke må på gen-
brugsstationen? 

- og søg i 
sorteringsguiden.

Scan mig

Hård og blød plast sorteres fra hinanden efterfølgende – på 
samme måde som med fx glas/metal er det altså et plads-
hensyn. På den måde kan vi sortere mere affald til genanven-
delse, uden du skal have flere beholdere. 

Må affaldet afleveres i 
poser i beholderen?

Nej, affaldet skal ligge løst i beholderen.

Får vi en ny sorterings-
spand eller særlige 
poser ligesom sidst? 

Der er stor forskel på, hvordan folk indretter sin sortering 
afhængig af plads, behov og smag – derfor tilbyder vi ikke 
sorteringsspand til den nye fraktion. 
Affaldet skal ikke i poser, men blot afleveres løst i beholde-
ren. 

Hvilken hjælp får vi til 
at komme i gang med 
det nye?

Efter sommerferien modtager alle husstande en informati-
onspakke med sorteringsbrochure, en énsides-oversigt til at 
hænge op eller gemme i skuffen samt 
klistermærker til din indendørs sorte-
ring. Klistermærkerne indeholder også 
en QR-kode, som du kan klistre op, 
der hvor du sorterer affald – QR-ko-
den sender dig direkte ind i sorte-
ringsguiden på vores hjemmeside. 

Jeg har søgt i sorte-
ringsguiden på jeres 
hjemmeside, men kan 
ikke finde svaret på mit 
spørgsmål?

Har du søgt i sorteringsguiden uden at finde svar på dit 
spørgsmål, må du meget gerne sende dit spørgsmål til kom-
munikation@odenserenovation.dk – så finder vi svaret til 
dig og tilføjer det samtidig til sorteringsguiden, så det også 
kommer andre til gode. 

Brænder I ikke bare 
plastaffaldet?

Nej det gør vi ikke. Som hovedregel genanvendes plasten. 
Noget plast er dog af så dårlig en kvalitet, at det brændes.
 

Hvad sker der med 
affaldet?

Plast og kartoner sorteres maskinelt.
Plasten sorteres i forskellige plasttyper. Derefter neddeles 
den og smeltes om til nye plastprodukter.
Kartonerne sendes til et anlæg, hvor de lægges i blød, så 
papirfibrene opløses - og plast og pap dermed skilles fra 
hinanden. Papirfibrene genanvendes til nye papirprodukter. 
På mange anlæg genanvendes plasten også.



Hvor ofte tømmes 
beholderen? 

Beholderen tømmes hver fjerde uge på samme dag som 
mad- og restaffald – modsat tømningen af beholderen til 
papir/småt pap og glas/metal. 

Hvor rent skal det 
være?

Affaldet skal være tømt og/eller skrabet rent. Det er altså 
ikke nødvendigt at skylle det.

Hvorfor er der forskel 
på hvor rent det skal 
være derhjemme og på 
genbrugsstationen?

Så længe affaldet er tømt for indhold, så har renheden ingen 
indflydelse på genanvendelsen, da 
affaldet alligevel skal vaskes. 
Derhjemme er det udelukkende et 
spørgsmål om hygiejne i egen behol-
der. På genbrugsstationen skal affal-
det være rent af hensyn til skadedyr 
og generel hygiejne, da affaldet står i 
åbne beholdere og i større mængder 
end derhjemme. 

Kan det betale sig at 
skylle det?

Vi kræver ikke, at du skyller dit affald, men hvis du fx gerne 
vil skylle den lugtende makreldåse eller juiceflasken, så kan 
du sagtens gøre det alligevel. Vi anbefaler altid, at du sparer 
på vandet, men vi sparer så meget vand i genanvendelsespro-
cessen, at du generelt sagtens kan skylle med lidt vand uden 
at ødelægge energiregnskabet. 

Priser
Hvad koster det? 

Beholderen indgår som en del af grundgebyret. 
Grundgebyret stiger med cirka 11 % i 2022. Restaffaldsgebyret 
bliver ikke påvirket af den nye ordning. Prisstigningen skyldes 
blandt andet, at udvidelsen kræver nye biler, beholdere og 
flere medarbejdere. Det koster at passe på miljøet, men 
selv med prisstigningerne, så er vi stadig blandt de billigste 
affaldsgebyrer i landet. 

Dele med nabo Ligesom med de to andre beholdere, er det muligt at dele 
beholder med naboen. Kunden skal blot kontakte kundeser-
vice (kundeservice@odenserenovation.dk).
 

Information Der er udsendt brev til alle borgere i 
Odense Kommune via e-Boks.  
Derudover modtager alle byens 
husstande en informationspakke i 
august. De får en brochure, en sor-
teringsoversigt og et ark klistermær-
ker til den indendørs sortering.



10 fraktioner

Skal jeg have  
10 beholdere? 

Nej, vi indsamler 8 slags 
affald i 3 beholdere med i 
alt 5 rum. 
Derudover kan den røde 
kasse benyttes til farligt 
affald og småt elektronik. 
Fraktionerne der kommes i 
samme rum i skraldespan-
den udsorteres maskinelt efterfølgende. Det drejer sig om 
pap/papir, glas/metal samt plast, mad- og drikkekartoner.
 

Men henter I rent fak-
tisk 10 affaldsfraktioner 
hos min husstand? 

Ja, det gør vi faktisk. 
Oprindeligt nævnte klimaplanen 10 fraktioner – siden er 
indsamlingen af tekstilaffald udskudt til senest juli 2023. Dog 
indsamler vi også småt elektronik i den røde kasse. Derfor er 
der faktisk allerede tale om 10 fraktioner:

Tekstilaffald
Hvad med tekstilaffald? Indsamling af tekstilaffald kommer 

med i ordningen senere. 

Tekstilaffald er slidte og ødelagte 
tekstiler, som ikke kan genbruges, 
men hvor fibrene i stedet kan genan-
vendes i nye produkter. 

Før vi indfører ordningen, skal vi have fundet den rigtige afta-
ger, så vi sikrer, at det går til genanvendelse. Det sker senest 
juli 2023 – og det vil ske i én af de eksisterende beholdere. 

Tøj og tekstiler til genbrug kan allerede nu (og fortsat) afleve-
res på genbrugsstationerne eller i de humanitære organisatio-
ners tøjcontainere, der står rundt omkring i byen. 

1. Restaffald
2. Madaffald
3. Glas
4. Metal
5. Papir
6. Småt pap 

7. Plast
8. Mad- og drikkekartoner
9. Farligt affald
10. Småt elektronik

Tekstilaffald (kommer senere)



Rød kasse
Hvordan får jeg den 
røde kasse?

Du kan gratis bestille den røde kasse 
via mit.odenserenovation.dk eller 
ved at kontakte os på mail kunde-
service@odenserenovation.dk 

Kan alle få den røde 
kasse?

Bor du i hus, kan du få den røde kasse til din husstand. Bor 
du til leje, skal du spørge din vicevært. I nogle boligforenin-
ger har man fx en fælles rød kasse eller en anden ordning til 
indsamling af det farlige affald. 

Hvad må komme i den 
røde kasse?

Som noget nyt må du både kom-
me farligt affald og småt elektro-
nik i den røde kasse. Det sorteres 
efterfølgende fra hinanden og 
behandles forsvarligt. 

Det er vigtigt, at låget på den 
røde kasse kan lukkes, når den skal 
afhentes.

Hvordan virker  
ordningen? 

Når den røde kasse er fyldt, 
1. Kan du aflevere den på genbrugsstationen på Havnegade 

eller Snapindvej og få den byttet til en ny
2. Kan du aflevere den til miljøbilen, når den besøger gen-

brugsstationen i nærheden af dig.
3. Kan du bestille en afhentning på mit.odenserenovation.dk 

Kassen må ikke være mere fyldt, end at låget stadig kan 
lukkes.

Hvorfor må jeg blande 
farligt affald og småt 
elektronik i kassen  
– men ikke på  
genbrugsstationen?

Affaldet sorteres fra hinanden 
efterfølgende – på samme 
måde som med fx glas/metal 
er det altså et pladshensyn. På 
den måde kan vi sortere mere 
affald til genanvendelse, uden 
du skal have flere beholdere  
eller kasser. 

• Malingrester
• Spraydåser
• Kemikalier (helst i original emballage)
• Lyskilder fx elpærer, LED pærer m.m.
• Neglelak og neglelakfjerner
• Plante- og insektgift

• Mobiltelefoner, tablets og laptops
• Legetøj med elektronik
• Opladere, kabler og ledninger
• Mindre husholdningsapparater
• Lomme- og cykellygter
• Elektrisk værktøj

SMÅT ELEKTRONIK ER F.EKS.: FARLIGT AFFALD ER F.EKS.:

FARLIGT
AFFALD

SMÅT
ELEKTRONIK

Se sorteringsvejledning på odenserenovation.dk Se sorteringsvejledning på odenserenovation.dk



Sortering i fremtiden

Kommer der flere  
beholdere i fremtiden? 

Der er pt. ikke planer om flere beholdere – når tekstilaffald 
skal indsamles, vil det foregå i én af de eksisterende behol-
dere. Samtidig arbejder vi videre med det fynske projekt 
om et fælles eftersorteringsanlæg netop for at undgå flere 
beholdere, når vi skal indsamle mere affald til genanvendelse 
i fremtiden. 

Hvad med det fælles 
eftersorteringsanlæg? 

Sammen med de andre fynske kommuner arbejder vi fortsat 
på at få lov til at bygge et fælles eftersorteringsanlæg, der 
kan sortere genanvendelige fraktioner ud af restaffaldet.

Hvorfor skal vi selv 
sortere? Er fremtiden 
ikke i teknologien?

Udvidelsen sker på baggrund af den nationale klimaplan fra 
2020, der blandt andet foreskriver, at alle kommuner skal 
indsamle de samme 10 affaldsfraktioner ved husstanden. 
Odense Renovation holder samtidig øje med den teknolo-
giske udvikling. Sammen med de andre fynske kommuner 
arbejder vi fortsat på at få lov til at bygge et fælles eftersor-
teringsanlæg, der kan sortere genanvendelige fraktioner ud af 
restaffaldet.


