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Hvordan går det med affaldssorteringen i Korup? 
Borgerne i forsøgsområdet i Korup har rigtig godt styr på affaldssorteringen - forsøgsområdet er faktisk blandt 
de områder, der klarer sig bedst i forsøget. Borgerne er gode til at sortere genanvendeligt affald fra restaf-
faldet, og derfor er mængden af restaffald til Fynsværket helt nede på 30 % af den samlede affaldsmængde. 
Siden forsøgets start har Korup-området sorteret over 40 ton madaffald, 30 ton papir & pap og mere end 7 
ton plast/metal fra til genanvendelse. Det er rigtig godt gået!

 
 
Tak for besvarelserne ved midtvejsevalueringen
Vi udsendte i april midtvejsevaluering via e-boks til alle borgere i de 8 forsøgsområder. Her fik vi over 1000 
evalueringer, som vi netop nu er i gang med at gennemarbejde, så vi får alle jeres erfaringer med. Som en lille 
tak for hjælpen udloddede vi i alt 10*2 biografbilletter blandt alle besvarelser. Vinderne er nu udtrukket og fra 
Korup var der 2 heldige vindere: Annette Møller, Billeshavevej og Rikke Knudsen, Kornmodvænget.  
Stort tillykke til vinderne og tak for tilbagemeldingerne ved midtvejsevalueringen. 
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Hvordan går det i hele 
forsøget? 

Ud af den samlede af-
faldsmængde udgør: 
Restaffald ca. 35 %.  
Madaffald ca. 32  % 

Papir & småt pap ca. 23 %
Plast ca. 5 %
Metal ca. 1 %
Glas ca. 4 %

Indsamlede mængder i Korup



 
Husk at binde en solid knude på poserne til mad- og restaffald
Sommeren er over os, og i sommervarmen kan affaldet tiltrække fluer. For at undgå dette uddelte vi i løbet 
af maj fluemidlet. Fluemidlet sættes i beholderen til rest- og madaffald, hvor det med naturlige dufte skræm-
mer fluerne væk. Fluemidlet gør det dog ikke alene – så hjælp dig selv med at holde beholderen ren ved at slå 
en solid knude på den grønne pose med madaffald og posen med restaffald. Derved undgår du at, der løber 
madaffald ud af posen og ud i beholderen. 

Sorteringshjælp
Plast 
Aflevér plasten fri for rester, synligt rent og løst i beholderen. Plast kan 
blive til nye plastprodukter - en havestol, en fleecetrøje eller fyld i en 
bamse. Plast er lavet af olie, som er dyrt og besværligt at omdanne til 
plast - derfor er det vigtigt at genanvende det plast, som vi allerede har. 

 
Madaffald
Aflevér alt dit madaffald i de udleverede grønne poser - har du ikke flere 
grønne poser, kan du bruge almindelige skraldeposer. Bind en solid knude 
på posen med madaffald - og husk ingen emballage i posen til madaffald. 
Madaffald bliver omdannet til biogas, som man kan lave el, varme og 
brændstof af. 

Restaffald 
Bind en solid knude knude på posen med restaffald, så minimerer du 
lugtgener, og du undgår, at der løber affald ud i beholderen. Alt det der 
afleveres i restaffald brændes ved Fynsværket. Læg derfor kun det affald 
i, som ikke kan genanvendes.

Meld dig til fokusgruppen i september 
Vi vil rigtig gerne høre borgernes erfaringer med det nye indsamlingssy-
stem både ris og ros. Derfor afholder vi fokusgruppemøde i september, hvor du kan være med til at evaluere 
forsøget som helhed. Kunne du tænke dig at deltage i fokusgruppemødet, så send en mail til mgs@odensere-
novation.dk. 

Fortsæt det gode sorteringsarbejde 
og rigtig god sommer. 
Venlig hilsen Odense Renovation A/S

Hold dig opdateret 
på forsøget på www.
sorter-mere-odense.
dk og på Facebook og 
Instagram @Sortermere-
Odense


