
Hvordan går det med affaldssorteringen ved Vesterbro? 
I dit område har I sorteret store mængder affald til genanvendelse. Siden forsøget start har I sorteret 21 ton mad-
affald, 16 ton papir & pap, mere end 4 ton plast, 1,5 ton metal og 6 ton glas er sorteret fra - det er flot! 
 
Selvom I har sorteret meget fra, kan vi dog se, at der er en del genanvendeligt affald tilbage i restaffaldet, som 
også burde være sorteret fra. Vi opfordrer jer til at fortsætte det gode arbejde og sortere endnu mere madaffald, 
papir & pap, plast og metal fra. I Vesterbro kan vi se, at 1/3 af den samlede mængde restaffald faktisk er madaffald, 
som burde være sorteret fra. Så hjælp dig selv, dine naboer og miljøet, så vi kan få sendt endnu mere affald til gen-
anvendelse.  
 
 
 

Hvad sker der med forsøget efter 1. oktober 2017? 
Forsøget har 1. oktober 2017 kørt i et år. I forsøgsperioden har vi indsamlet data om affaldsmængder, sortering, 
kundeservice, brugertilfredshed med mere. I løbet af sommeren 2018 er det planen, at byrådet skal træffe beslut-
ning om den fremtidige ordning ud fra erfaringerne fra forsøget. Vi forventer fra starten af 2019 at være klar med 
den endelige ordning i Odense Kommune. Herefter starter vi områdevis med at udskifte beholdere til den nye 
ordning. De beholdere I har stående nu, bliver hos jer til den endelige ordning rulles ud i jeres område. Derved bli-
ver I ved med at få hentet restaffald, madaffald, papir/pap og plast, metal og glas frem til den nye ordning er rullet 
ud. Renovationsprisen vil følge jeres gamle beholder plus eventuelle takstreguleringer i hele Odense.  

Flere grønne poser til madaffald og tømningskalender er på vej
Da I fortsat skal sortere madaffald, og vi tidligere uddelt grønne poser til 1 års forbrug, vil vi uddele endnu et års 
forbrug af grønne poser omkring 1. oktober. Jeres tømningskalender udløber slut november, og I vil i god tid inden 
da modtage en kalender for det næste år.
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Restaffald
Mængden af restaffald 
som brændes skal være 
så lille som mulig. I jeres 
område er mængden af 

restaffald på 36 %.  
 

I hele forsøget udgør 
restaffald ca. 35 % af den 
samlede affaldsmængde. 
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Citater fra midtvejsevalueringen

Fortsæt det gode sorteringsarbejde! 
 

Venlig hilsen  
Odense Renovation A/S og Odense Kommune

Hold dig opdateret på forsøget via www.sorter-mere-odense.dk og på Facebook   
www.facebook.com/sortermereodense

Midtvejsevaluering
I april udsendte vi midtvejsevalueringen, og over 1000 borgere besvarede spørgeskemaet. Der er blevet indsamlet 
mange gode erfaringer herfra: ca. 80 % af borgerne er generelt tilfredse med forsøget og glade for at kunne få 
afhentet flere typer genanvendeligt affald direkte ved husstanden.  
Du kan læse en mere uddybende gennemgang af midtvejsevalueringen på vores hjemmeside. 
www.sorter-mere-odense.dk/midtvejsevaluering. 

Det er dejligt  
at vide, at man gør noget 

godt for miljøet.

 
 

ALLE burde sortere mere!  
Det er ikke svært 

og kommer alle til gode.

 

Det koster en formue at 
vaske glas og plastik af.

Det pisse træls 
at sku’ sortere! Det er 

mange forskellige spande 
at skulle opbevare i et 

meget lille køkken.

Giv os din mening om forsøget - vind biografbilletter! 
I løbet af september vil du modtage et spørgeskema, hvor vi beder dig besvare en slutevaluering af forsøget.  
Du kan også finde linket til spørgeskemaundersøgelsen på forsiden af vores hjemmeside  
www.sorter-mere-odense.dk. 
Som tak for hjælpen, trækker vi lod om 10*2 biografbilletter blandt alle besvarelser. 


