
Sorter Mere Nyhedsbrev 

Så er det første nyhedsbrev til affaldsforsøget ”Sorter Mere” klar. Her kan du læse om resultaterne fra de første måneder, om 

de grønne genbrugsguider og om gode råd til bedre sortering. God læselyst!

 

Så er SMS-ordningen klar!
Den populære SMS-ordning er nu også klar til affaldsforsøget. Det er en super nem og nyttig løs-
ning, hvor du modtager en SMS, når affaldsbeholderen skal sættes ud til tømning. Det er nemt at 
tilmelde sig - se vejledningen nedenfor
1. Gå ind på odense.renoweb.dk/sms
2. Skriv din e-mail eller mobilnummer og tryk log ind.
3. Herefter vil du modtage en kode på mail eller SMS, som du skal indtaste i pop-   
 up vinduet.
4. Efterfølgende skal du tilmelde din adresse. Gå til feltet ”Tilmeld din adresse eller ny   
 adresse”, og indtast dit vejnavn og husnummer, og tryk ”tilmeld”.
5. Så skal du vælge, hvilke beholdere som du vil modtage en SMS eller E-mail for. 
 Det er muligt at få varsel 1 eller 2 dage før tømmedagen.
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God start på forsøget, men.......
Forsøget har nu kørt i lidt over to måneder, og den første statistik fra jeres affaldssortering viser overordnet nogle fornuftige resul-
tater. Flere områder sorterer bedre end forventet, mens der i andre områder er et stykke vej endnu. Der er forskellige tendenser for 
områder med henholdvis parcel- og rækkehuse og etageejendomme. 

Forsøgsområder med parcel- og rækkehuse, hvor beboerne har deres egen affaldsbeholder, sorterer meget affald fra til genanven-
delse. Det gælder både for forsøgsområderne i Korup, Tarup og Chr. Sonnes Vej, som klarer sig særdeles godt. 
Ud af den samlede affaldsmængde er tendensen for disse områder, at
- restaffald udgør ca. 25%
- madaffald udgør ca. 30 %
- papir/pap udgør ca. 30 %
- plast, glas og metal udgør ca. 15 %

Forsøgsområder med etageejendomme og fælles affaldsbeholdere er sorteringen 
ikke helt så god. Ud fra den samlede affaldsmængde er tendensen for disse områ-
der, at 
- restaffald udgør ca. 40-50 %
- madaffald udgør ca. 20-30 %
- papir/pap udgør ca. 0-15 %
- Resten er mindre mængder plast, glas og metal

Ved etageejendomme ser vi, at nogle borgere sorterer korrekt, mens andre ikke får sorteret deres affald godt nok. Forsøgsområdet 
ved Brummers Plads skiller sig dog positivt ud. Her har de rigtig godt styr på sorteringen og er især gode til at sortere plast fra. 

Generelt er der stadig for meget genanvendeligt affald i restaffaldet. Desuden oplever vi, at mange får fejlplaceret for eksempel 
plast i rummet til papir & pap. I januar vil vi i etageejendomme derfor sætte fokus på sorteringsgraden via analyse af affald fra be-
holderne. Generelt er der fine tendenser i forsøget, men vi er sikre på, at det kan blive endnu bedre. 



 
Grønne genbrugsguider i udvalgte forsøgsområder
For at indsamle erfaringer med det nye affaldssystem og hjælpe borgerne med 
sorteringen har vi ansat Aziza, Sara, Kamille og Casper som såkaldte grønne genbrugs-
guider. Genbrugsguiderne besøger udvalgte forsøgsområder, hvor de rådgiver og 
vejleder omkring sorteringen i det nye affaldssystem. Tag godt imod dem, hvis de 
kommer forbi jeres område.  
 
Er du i tvivl, hvad der skal i hvilken beholder, så er der hjælp at hente i 
vidoerne
På vores hjemmeside www.sorter-mere-odense.dk/sorteringsvideoer kan I se flere 
videoer, der viser eksempler på hvilket affald, der skal i de forskellige affaldsbehol-
dere. Her kan I finde videoer for papir/pap, plast, metal, glas, mad- og restaffald. 
Derudover har I også mulighed for at se video om madaffaldets vej fra køkkenet til 
biogasanlægget. 

Læg det genanvendelige affald løst i beholderen og ikke i poser 
Vi oplever, at det tørre genanvendelige affald som papir/pap, metal, glas og plast bliver samlet i plastposer med knude og her-
efter kommer i beholderen. Disse affaldstyper må ikke samles i poser, da modtageanlægget bliver nødt til at frasortere posen 
med indhold, da indholdet ikke kan garanteres. Det er rigtig ærgerligt at bruge tid på at sortere, hvis det efterfølgende ikke kan 
bruges. Aflever derfor altid det genanvendelige affald løst i beholderen.  

Brug den grønne pose til madaffaldet og husk altid en knude på posen
I forhold til madaffald er det vigtigt, at madaffaldet tages ud af emballagen, inden det puttes i de grønne poser. 
Husk at det kun er madaffald, som skal i de grønne poser. Det betaler sig for miljøet at sortere madaffaldet fra 
restaffaldet - for eksempel giver 1 kg grøntsagsaffald 33 timers lys efter behandling ved biogasanlægget.  

Læs mere og se mange flere billeder på vores hjemme-
side www.sorter-mere-odense.dk og på Facebook og 
Instagram  @SortermereOdense 
 

Hjælp skraldemanden og brug almindelige skraldeposer til restaffaldet
Bæreposer fra supermarkedet er store og kan indeholde meget affald. Derfor kan de også lettere sætte sig 
fast i den rumopdelte beholder og besværliggøre derved tømningen for skraldemanden. Almindelige skralde-
poser udnytter derimod kapaciteten i beholderen bedre, og så er de meget billigere. Så gør din skraldemand 
og pengepung glad og vælg almindelige skraldeposer til restaffaldet. 

Skyl plast og metal
Generelt oplever vi, at rigtig meget plastemballage fra madvarer stadig havner i restaffaldet, og mange ressourcer går derfor til 
spilde i forbrændingsovnen. Plastemballager fra kød, pålæg, brødposer, frugt osv. skal tømmes og skylles let, og herefter skal 
de afleveres i rummet for plast. Det samme gælder for metalemballage fra blandt andet konserves, der ligeledes skal tømmes, 
skylles let og herefter i rummet for metal.  
  
God start på forsøget – men vi kan blive endnu bedre!
De første par måneder viser gode sorteringstendenser, hvilket forsøgsområderne skal have stor ros for. I har taget godt imod 
det nye system, men vi er sikre på, at sorteringen kan blive endnu bedre, så vi i fællesskab kan få sendt endnu mere affald til 
genanvendelse.  
 
 God sorteringslyst! 

Gode sorteringsråd 
 


