
SORTER MERE NYHEDSBREV 
Status efter 6 måneder: 14 ton metal og 290 ton madaffald indsamlet!
Din husstand er med i forsøget, hvor 2.000 husstande i Odense skal sortere mere affald fra til genanvendelse. Vi 
er nu halvvejs i forsøget, og der er allerede nogle rigtig fine resultater. For eksempel er der allerede indsamlet 290 
ton madaffald, 14 ton metal, 10 ton glas og 37 ton plastik fra de 2.000 husstande. Det kan kun lade sig gøre at få så 
fine tal, fordi langt de fleste husstande i forsøget sorterer deres affald rigtig godt. 

Hjælp os med at blive klogere - og vind biografbilletter 
Vi er i gang med midtvejsevaluering af forsøget, og vi har brug for din hjælp.. 
Gå ind på www.sorter-mere-odense.dk og klik på linket til undersøgelsen på 
forsiden. Det tager ca. 5-6 minutter at udfylde. Din besvarelse er vigtig, da dine 
erfaringer er med til at skabe det fremtidige affaldssystem i Odense Kommune. 
Besvar spørgeskemaet senest onsdag den 3. maj. Det er også sendt til din e-boks. 
Blandt alle besvarelserne trækker vi lod om 5 * 2 biografbilletter. Til sidst i forsø-
get kommer igen en spørgeskemaundersøgelse. 

Næsten i mål med at indsamle 50 % mere end i 2014 
I Odense Kommunes affaldsplan fra 2014 ”Dit affald vores ressource” er der opstillet mål om at nå mindst 50 
% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Der er sat mål for, hvor meget plast, papir, pap, glas, metal og 
madaffald der skal indsamles fra hver husholdning. For de fleste af affaldstyperne er vi i mål i forsøget, så det er 
godt gået! Affaldsplanens mål omkring restaffald er, at denne affaldstype må udgøre 49 % af den samlede af-
faldsmængde. I forsøget viser resultaterne, at mængden af restaffald er helt nede på 35 % af den samlede af-
faldsmængde - det er godt gået. 

Vi ser dog stadig, at en del af restaffaldet skulle være sorteret fra til genanvendelse, herunder især madaffald, 
plast og metal. Derudover forekommer der også fejlsorteringer i beholderne til det genanvendelige affald. Er der 
meget ”forkert” affald i en beholder, kan det være vanskeligt for de anlæg, der modtager affaldet, at behandle 
affaldet. Derfor er det vigtigt, at man sorterer korrekt i forhold til sorteringsvejledningen på beholderen. Generelt 
er der altså fine sorteringstendenser i forsøget, men også plads til forbedringer. 
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Restaffald udgør ca. 35 
% i forsøget, hvilket er  
bedre end affaldspla-

nens mål på 49 %. 



Ingen sommertømninger under forsøget - men sæt gerne en ekstra sæk affald på tømme-
dagen
Under forsøgsperioden er det desværre ikke muligt at få sommertømning. Hvis du har ekstra affald, kan det 
stilles ved siden af affaldsbeholderen på tømmedagen, så tager skraldemanden posen med. Brug en gennem-
sigtig pose og stil den ved siden af det rum, der svarer til indholdet i posen. Så kan skraldemanden se, hvilken 
type affald det er, og lægge det i det rigtige rum i skraldebilen.
  
Vi udleverer fluemiddel til forsøgsområderne
Sommeren og varmen er på vej, og i løbet af maj uddeler vi et fluemiddel til husstandene i forsøget. Fluemid-
let skal sættes på skraldespanden til restaffald og madaffald. Fluemidlet skræmmer med naturlige dufte fluer-
ne 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 til restaffald. Derved undgår du, at der løber madaffald 
ud af posen og ud i beholderen. 

Vi uddeler ikke flere grønne poser til madaffald - brug almindelige skraldeposer 
Ved forsøgets start uddelte vi 180 grønne plastposer til madaffald, hvilket ca. svarer til 1 pose til hver anden 
dag. Posen er en ganske almindelig plastpose, som under processen ved biogasanlægget åbnes og frasorteres -  
derfor er der ikke tale om en bionedbrydelig pose til madaffaldet. Under forsøgsperioden uddeler vi ikke flere 
poser. Er man løbet tør for grønne poser, kan man benytte almindelige skraldeposer til madaffaldet. Disse kan 
købes i alle supermarkeder, byggemarkeder m.m.

Er du i tvivl om din sortering?
Nogle emballager består af flere forskellige materialer, som kan skabe tvivl i forhold til 
sorteringen. Oplever du sorteringstvivl, så tag et billede af emballagen og læg på vores 
facebookside www.facebook.com/sortermereodense, eller send det til mgs@odense-
renovation.dk, så vil vi hjælpe dig godt på vej med sorteringen.

Gode huskeregler
Husk at tømme og skylle plast, metal og glas, inden det afleveres i beholderen. 
Kun madaffald i rummet til madaffald - ingen emballage, tøj, haveaffald eller andet i rummet til madaffald.
Pizzabakker, mælke, yoghurt- og juicekartoner må ikke afleveres i papir & pap, men skal afleveres i restaffald. 

 
 
                                                                   

Vil du være opdateret i forsøget? 
Vi opdaterer hele tiden vores hjemmeside og facebookside med indsamlede affaldsmængder fra områderne, 
nyheder i forsøget og nyttig information omkring sortering. Du finder siderne på www.sorter-mere-odense.
dk eller www.facebook.com/sortermereodense.

 

FORTSÆT DET GODE SORTERINGSARBEJDE!
Venlig hilsen Odense Renovation A/S

Meget metal og glas bliver indsamlet i forsøget.
Mælke, yoghurt - og juicekartoner ligner pap, men be-
står af pap og plastik, og kan derfor ikke genanvendes 
som pap - de skal afleveres i restaffald. 

Kom på Flakhaven 

 lørdag den 6. maj 

fra 10-15 og se den 

2-delte skraldebil, der 

indsamler affaldet i 

forsøget. 


