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Ny affaldsordning i Odense Kommune

• Mindske forurening, passe bedre på klima, miljø og 
jordens ressourcer

• Bedre udnyttelse af ressourcer, som er i affaldet –
for meget genanvendeligt i beholderen til restaffald

• Krav fra EU om genanvendelse af 
husholdningsaffald

• National ressourcestrategi ”Danmark uden affald”
• 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022
• I disse år er alle kommuner er i gang med at 

implementere nye affaldsordninger

• Odense Kommunes affaldsplan
• Mere end 50 % af husholdningsaffaldet skal 

genanvendes 

http://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2014/maj/20140521-ressourceplan-for-affaldshaandtering-er-offentliggjort/
http://www.silverflip.net/hview/odensekommune


Ny affaldsordning i Odense Kommune

• Ny affaldsordning blev vedtaget af Odense byråd i juni 
2018, hvor indsamling af restaffald, madaffald

• Den nye ordning tæller husstandsindsamling af restaffald, 
madaffald, papir & småt pap, glas & metal

• I det nye regulativ for husholdningsaffaldet er det besluttet, 
at det også gælder kolonihaver i Odense Kommune. 

• Ordningen startes op den 14. oktober, hvor de første nye 
affaldsbeholdere leveres ud

• Udrulningsperioden forventes at vare ca. 1,5 år

• I løbet af marts 2020 modtager kolonihaveforeninger nye 
beholdere, og de gamle tages med hjem. 



Sådan skal der sorteres 

Madaffald – sorteres i grønne poser 
(Kolonihaver medbringer udleverede poser fra husstand)

• Ris, pasta og ost

• Grøntsager og frugt – rå, kogte og skræller

• Fisk, kød, pålæg og ben

• Brød og kager

• Sovs og fedt

Mad- og restaffaldsbeholderen tømmes hver 2. uge. 

Madaffaldet omdannes til biopulp, som bruges i biogasanlæg 
og udnyttes til el og varme. 



Sådan skal der sorteres 

Restaffald – sorteres i almindelige affaldsposer

• Mælke- og juicekartoner

• Bleer

• Pizzabakker

• Plast, som ikke kan skylles rent

• Støvsugerposer

• Tandpastatuber

• Chipsposer

Mad- og restaffaldsbeholderen tømmes hver 2. uge. 

Restaffald brændes på Fynsværket, og varmen  fra ilden udnyttes dels til varme, som via 
netværket af rør og ledninger føres til husholdninger i Odense. 



Sådan skal der sorteres

Papir & småt pap

• Aviser, ugeblade, reklamer og magasiner

• Skrivepapir, tegnepapir, printerpapir og kuverter

• Telefonbøger

• Papkasser – skal rives i mindre stykker

• Cornflakes og havregrynspakker samt andet rent og tørt pap og karton

Genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge

Papir & småt pap genbruges til produktion af nye papir- og papemballager



Sådan skal der sorteres

Glas & metal 

• Flasker fra vin, øl og sodavand

• Konservesglas

• Emballageglas

• Øl- og sodavandsdåser

• Konservesdåser

Genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge

Glasset smeltes om til nye syltetøjsglas og vinflasker. Metal genanvendes og bruges 
til produktion af nye cykler, stegepander eller dåser. 



Ny affaldsordning i kolonihaver

• I henhold til det nye regulativ skal den 
enkelte kolonihaveforening som 
minimum være tilmeldt med den 
mindste beholderstørrelse hele året.

• Mindste beholderstørrelser i den nye 
ordning er 2 stk. rumopdelte 240 liters 
beholdere.

• Alle skal sortere i fire opdelinger.



Forskellige beholderstørrelser

• Hjælp til valg af affaldsløsning: 
www.odenserenovation.dk/udlejer-brochure.

• Oversigt over beholderstørrelser der tilbydes: 
www.odenserenovation.dk/beholder-cm.

http://www.odenserenovation.dk/udlejer-brochure
http://www.odenserenovation.dk/beholder-cm


Hvad koster det?

Restaffaldsgebyr

• Fastsættes efter 
størrelsen på 
restaffaldsbeholderen.

• Dækker afhentning af 
restaffald og 
madaffald.

Grundgebyr

• Fastsættes efter 
boligtype.

• Dækker brug af 
genbrugsstationer, 
ordning for storskrald, 
farligt affald, småt 
elektronik samt 
afhentning af glas, 
metal, papir og småt 
pap. 

Ny model for opkrævning af gebyr



Hvad koster det?

• Foreløbig prisliste på hjemmesiden 
under boligforeninger: 
https://www.odenserenovation.dk/m
edia/1924/foreloebig_prisliste_til_bol
igforeninger.pdf

• Priserne ligger først helt fast når de er 
vedtaget af Odense Byråd sidst på 
året.

https://www.odenserenovation.dk/media/1924/foreloebig_prisliste_til_boligforeninger.pdf


Priseksempler 

Priser pr. havelod, pr. år, inkl. moms:

1. En kolonihaveforening med 30 lodder tilmeldt med mindste beholderstørrelse, 
240 l rumopdelt (144 l restaffald) med 14-dages tømning:
• Grundgebyr: 130 kr. 
• Restaffaldsgebyr: 842 kr./år /30 havelodder 28 kr.

158 kr.

2. En kolonihaveforening med 30 lodder tilmeldt med 5 stk. 660 l til restaffald med 
14-dagestømning:
• Grundgebyr: 130 kr. 
• Restaffaldsgebyr: 5 x 3861 kr./år /30 havelodder 643 kr.

773 kr.



Andre ordninger

• Storskrald

• Småt elektronik

• Farligt affald

• Genbrugsstationer

”Kolonihaveforeningen kan efter 
aftale få afhentet storskrald og 
haveaffald fra et fælles 
opsamlingssted.”



Afhentning og afregning

• Fælles afhentningssted, aftalt med Odense Renovation så der er sikret 
adgang for renovationsbil. 

• Fælles opkrævning af gebyr for hver haveforening. (Gennem OHS for 
de der er medlemmer heraf).  

• Havelejere der er tilmeldt i forvejen, vil blive informeret via brev om, 
at Odense Renovation henter deres beholdere, og at de fremover skal 
benytte den fælles renovationsordning i haveforeningen. 



Fejlsortering: Hvad sker der, hvis der ikke 
sorteres? 
• Det er yderst vigtigt, at sorteringen er gjort korrekt, 

da affaldet ellers ikke kan genbruges – og vigtige 
ressourcer går til spilde. 

• Er beholderen overfyldt eller fejlsorteret er Odense 
Renovation ikke forpligtet til at tømme beholderen.  

• Ved fejlsorteringer (restaffald i papir & småt pap, 
madaffald, glas & metal) er det grundejers pligt at 
få bragt dette i orden. 

• Hvis der ved en ejendom gentagne gange sker 
fejlsorteringer, kan Odense Kommune efter 
indskærpelse opkræve et særgebyr. 

• Jf. Odense Kommune Regulativ for 
husholdningsaffald.



Tilmelding til affaldsordning

• Tilmelding skal ske senest den 1. oktober 
2019.

• Vi har oprettet et rådgiverteam, som kan 
hjælpe med valg af beholdere, 
afhentningssted mv. 

• Skriv til beholdervalg@odenserenovation.dk

mailto:beholdervalg@odenserenovation.dk


Spørgsmål

• Tak for i dag! ☺


