
Odense Renovation A/S



Dagsorden

• 09:00-09:30      Velkomst og morgenkaffe

• 09:30-10:00      Odense Renovation lige nu v/MEL

• 10:00-10:30      Sorter mere Odense (fakta omkring vores forsøg) v/DLC

• 10:30-11:00      Fra den grimme ælling til den flotte svane (vi går en tur i vores nye lokaler) v/DLC-MEL

• 11:00-11:30      Hvad sker der på Odense Nord og Miljøcenter? v/RAO

• 11:30-12:00      Frokost

• 12:00-13:45      Bordet rundt v/ALLE

• 14:00-15:00      Vi ser vores nye affaldsterminal i Enggade

• 15:00 Tak for i dag

Praktisk info:

Toiletter, rygning, mad



Kort om Odense 

Renovation A/S

• Affaldshåndtering siden ca. 1882

• Kommunalt aktieselskab siden 1994

• Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af 

kommunen og 3 medarbejdervalgte

• 175 ansatte

• Omsætning i 2016 på 205 mio. kr. 

• Knap 200.000 indbyggere i Odense Kommune

• I 2016 indsamlede selskabet 140.731 tons affald fra 

private

• I 2016 behandlede Odense Nord Miljøcenter 

311.111  ton affald og jord



Hovedaktiviteter
• Husstandsindsamling af dagrenovation, 

genbrugeligt papir/pap, batterier og storskrald

• Drift og indsamling af flasker og glas fra ca. 130 
flaskekuber

• Drift af 8 genbrugsstationer for private og erhverv

• Indsamling af farligt affald

• Drift af Odense Nord Miljøcenter

– Deponi

– Specialdepoter

– Komposteringsanlæg

– Jordbehandlingsanlæg

– Slaggesorteringsanlæg

– Mellemlager til brændbart affald

• Informationsaktiviteter

• Salg og udveksling af knowhow i hele verden

• Planlægning og implementering af 
affaldshåndteringssystemer for husstande 

• Rådgivning til kommunen om affaldsplaner og -
regulativer

• Rådgivning om affaldshåndtering for private 
virksomheder

• Odense Affaldssortering A/S (fælles selskab med 
Marius Pedersen A/S)



Organisationen

Administrerende 

direktør

Genbrug HR og 

kommunikation 

Transport Odense Nord 

Miljøcenter   

Projekt- og 

planlægning Økonomi

Bestyrelse

IT



Restaffald

• Affaldssug 

• Hentes ved husstanden i affaldsbeholdere af plastik hver 14. dag

• Husstanden skal selv sætte affaldsbeholderen ud til skel mod vej

• Tømningskalender med dato for afhentning laves til alle husstande. Førhen blev de udsendt 

automatisk med posten, men fra november 2016 stoppede dette. Borgerne fik derimod flere 

digitale muligheder for at se tømmedagene på computeren og mobilen.

• 6 beholderstørrelser efter husstandens behov (fra 130 – 1.100 liter)

• Mod betaling kan man få andre ydelser, f.eks. enkelte ekstratømninger eller ugetømning i 

hele sommerperioden



ONM



Genbrugsstationer

• 8 genbrugsstationer, åbent 95 timer pr. uge

• Få minutters kørsel fra hjemmet

• Indsamling af ca. 40 affaldstyper

• Adgang for både private og erhverv

• Ca.  1 mio. besøg om året i alt for de 8 pladser

• Kunderne afleverer 87.000 tons affald på 
genbrugsstationerne 

• Opbygget ”næsten” ens, så det er nemt at finde 
rundt og planlægge aflæsningen

• Anvendes intenst af borgerne, så Odense har en 
af landets højeste genbrugsprocenter på 86 %.  
10 % forbrændes og kun 4 % deponeres.

• EGEN TRANSPORTAFDELING



Farligt affald

• Affaldstyper: Klinisk affald, olie, kemisk affald, 
batterier m.m.

• Indsamles i den røde kasse i husstanden 

• Kan afleveres på Snapindvej og i Havnegade

• Kan afleveres på  genbrugsstationen hver 6. 
weekend

• Kan afhentes ved husstanden efter aftale med 
OR

• Husholdningsbatterier tages med hvis borger 
ligger pose på beholder



Henteordning for storskrald

• Vi afhenter visse typer storskrald.  

• Skal hjælpe borgere uden mulighed for selv at køre 
affaldet på genbrugsstationen. 

• Vi medtager 6 typer affald: 

– Metal - fx cykler

– Blandet  storskrald - fx møbler, madrasser, 
tæpper, træ, hård plast

– Haveaffald – fx grene, skal være bundet 
sammen

– Pap - Papkasser skal være bundet sammen, 
hvis der er flere

– Småt elektronik – fx fjernsyn, mikrobølgeovne, 
håndmiksere  

– Stort elektronik – fx køleskabe, frysere, 
komfurer

• Op til 6 ting pr. afhentning, 2 gange årligt 

• Mærkat på ting til afhentning



Flaskecontainere

• Ca. 130 flaskecontainere centralt placeret i 
Odense

• I 2016 indsamlede vi 2.816 ton flasker i Odense. 

De fleste er ukurante flasker og skår, som går til 
produktion af nye flasker og glas.



Kampagne





Målet er 35% reduktion på 3 stationer
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