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Folk er flinke til å sortere
- det sorteres bra i kjøkkenbenken

På forsiden ser vi hvordan avfallet ser ut når det kommer med bilene inn til avfallsanlegget. På bildet
over til venstre har vi driftssjef Liv Istad som viser noe av innholdet i en av de blå posene. Til høyre kan
vi tydelig se hvor flinke folk er til å sortere. Det er lite løst avfall, posene er knytt godt igjen, og de fleste
bæreposene er vrengt.
”Vi er kjempefornøyde med sorteringen folk
gjør! Egentlig hadde vi ikke trodd det skulle
bli så bra før om ett års tid.” Ordene kommer
fra driftssjef Liv Istad ved det optiske sorteringsanlegget, som siden nyttår har sortert
de blå, grønne og vrengte posene som befolkningen i Grenland har tatt i bruk.
Istad viser en container med utsorterte, blå
poser. Vi åpner en pose. Den inneholder
kun plastemballasje – helt etter boka. Hvis vi
ser nøyere etter, er så godt som alle posene

skikkelig knyttet. Med andre ord: så langt
har befolkningen i Bamble, Siljan og Skien
virkelig gjort jobben sin bra.
Innimellom de blå posene, ser vi enkelte poser med andre farger som har lurt seg med.
Istad forklarer at dette er vanskelig å unngå,
så lenge man bruker optisk sortering.
Noen poser kan ligge inntil hverandre på
transportbåndet, og når en blå pose blir
slått av, kan den andre følge med. Dette har

KIWI poser til besvær - MÅ vrenges
Kiwi-butikker landet over bruker en bærepose med grønn logo. Hvis posene ikke
vrenges, kan grønnfargen på logoen ”lure”
kameraene i sorteringsanlegget til å tro at
det her er en grønn matavfallspose. Og vips
– blir Kiwi-posen slått av og går ned i contai-

neren for matavfall. Det blir et problem hvis
det er mange sånne poser.
Derfor en klar oppfordring til alle som handler på Kiwi: Vær ekstra nøye med å vrenge
posen før du bruker den til avfall.

ikke noe med sorteringen til abonnentene å
gjøre, men med selve anlegget. Det blir stadig gjennomført tiltak for at feilsorteringen
skal bli så liten som mulig. De posene som
blir feilsortert, vil bli sortert ut senere i gjenvinningsprosessen.
Anlegget sorterer nærmere 200 tonn avfall
i uka. Avslagerne jobber i skytteltrafikk, og
på en uke slår de ut ca. 70.000 grønne og
blå poser.

Husk å knyte posen

Jord til hagen, lavere gebyr

Poser som er godt knytt, reduserer søl og tilgrisning
i sorteringsanlegget og av avfallet som skal gjenvinnes. Avfall som er godt emballert gir også et bedre
arbeidsmiljø for renovatøren. Dårlig emballerte støvsugerposer og poser med aske, utgjør tidvis en ikke
ubetydelig plage for renovatøren.

Hjemmekompostering er en utmerket
måte å kildesortere på. Du får førsteklasses kompost til hagen, lavere
renovasjonsgebyr, og et knalltilbud
på utstyr. Årets kurs er i gang nå.
Det er enkelt å hjemmekompostere.
Matavfallet legges i en spesiell kompostbeholder, og blandes med litt
tørt strø (som du kan få fra kommunen). Det er egentlig alt – naturen tar
seg av resten.
Det er lett å lære det som trengs, og
kommunen tilbyr gratis to-timers kurs
som tar for seg alt som behøves.

Sorteringsguide på
flere språk
Prisen for utstyr som kjøpes via kommunen er kr. 1250,- (verdi ca. 3500
kr), og du får kr. 375,- i årlig rabatt
på renovasjonsgebyret.

Påmelding til kurs i hjemmekompostering:
www.rig.no

Forbudt å brenne avfall!
All åpen brenning og brenning av avfall i
småovner er forbudt. Det innebærer bl.a.
at det er forbudt å brenne hageavfall,
gras- og grøftearealer innenfor tettbygd
strøk. Det er imidlertid gratis å levere hageavfall til avfallsanleggene.

Åpen og ukontrollert brenning av avfall
kan gi store utslipp av bl.a. tjærestoffer
(PAH), dioksiner og tungmetaller, noe
som kan føre til lokale helse- og miljøproblemer. Åpen brenning eller brenning av
avfall i småovner er ikke en miljømessig
akseptabel behandlingsmåte for avfall.

et miljø
Ta ansvar for eg
vfall fra hagen!
- unngå å brenne a

Miljøsymboler – hva betyr de?
Det Grønne Punktet er
symbolet på at bedriften
deltar i en nasjonal ordning
for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.
Med Grønt Punkt på emballasjen viser bedriften enkelt at den
tar ansvar for gjenvinning av den brukte
emballasjen.

Svanen er symbolet på at
produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav
blant annet gjennom tester
fra uavhengige laboratorier
og gjennom kontrollbesøk.

Glass og metall

Nå er sorteringsguiden oversatt til en rekke språk (arabisk, engelsk, farsi, fransk, kurdisk, polsk, portugisisk,
russisk, somali, swahili, thai og vietnamesisk). Disse
kan man se på, laste ned og skrive ut fra våre nettsider www.rig.no. Du kan også få tilsendt et eksemplar ved å kontakte servicesenteret i din kommune.

Få melding på SMS når
dunken skal tømmes
Lei av overfylt avfallsdunk fordi du hadde glemt å
sette ut dunken ved vegen?
Løsningen er her! Du kan få
SMS dagen før dunken skal
tømmes. Meld deg på via
våre nettsider www.rig.no.

HUSK TØMMEDAG
FOR GRØNN DUNK
I MORGEN

Trenger du flere poser?
Ved utdeling av startpakken, fikk alle husstander tre
ruller med grønne poser (180 stk) og to ruller med
blå poser (100 stk). For mange vil dette antallet være
mer enn tilstrekkelig til ett års forbruk, men det vil
ikke gjelde alle.
Dersom du har behov for supplering av poser,
kan det gjøres på flere måter:
1) Knyt en pose av den fargen du trenger på dunken, så
vil renovatøren legge igjen en rull til deg på tømmedagen.
2) Du kan hente poserull på kommunens servicesenter.
Bor du i et borettslag eller sameie med dunker/containere som benyttes av mange, kan du ta kontakt
med leder eller vaktmester dersom det finnes. Leder/
vaktmester har tilgang til eget suppleringslager.
Mangler det suppleringslager i ditt borettslag/sameie
– ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å etablere slikt lager.

Ekstrasekken

Disse 4 symbolene viser hva slags emballasje det er, og er en påminnelse på hvordan
tomemballasjen skal kildesorteres.

Plastemballasje

En viktig suksessfaktor ved optisk sortering, er at
alt avfall legges i rett pose og at posen knytes godt
– helst med dobbel knute.

Kartong, papp og papir

Drikkekartong

Dersom du har ekstra avfall
som ikke får plass i poser
kan du kjøpe ekstrasekken
på servicesenteret i din kommune, eller på en av de andre
utsalgsstedene. Ekstrasekken settes ved siden av den
sorte dunken for restavfall
på tømmedagen. Sekken må
ikke overfylles. Husk dobbel
knute!

Miljøstasjoner

Fra renovatørens
ståsted

- for glass og metall og klær og sko

Hvordan oppleves ordningen
med optisk sortering?
-Jeg synes ordningen fungerer bra.
Det er mange som har blitt veldig
flinke til å sortere på veldig kort tid.
Hvordan påvirkes hverdagen din
av den nye ordningen?
- Det har blitt mindre søppel i dunkene. Det er også mindre søl, støv og
føyke. Dette fører til en bedre hverdag for renovatørene.

Miljøstasjonene er et tilbud som har blitt
godt mottatt. Folk er flinke til å bruke disse
stasjonene, men dessverre så opplever vi fra
tid til annen at de er overfylte og grisete.
Årsakene til det er flere, men i tiden fremover
ønsker vi å sette større fokus på hvordan man
skal bruke miljøstasjonene, og ressurser på å
tømme og holde orden. Det er viktig at miljøstasjonene blir brukt på riktig måte, slik at vi
unngår forsøpling.
Hva kan kastes på miljøstasjonen?
Det er kun glass og metall, og klær og sko
som kan kastes på miljøstasjonene.
Med glass og metall så mener vi glass- og
metallemballasje. Altså flasker, syltetøyglass,
hermetikkbokser, aluminiumsfolie, korker og
lignende.
Klær og sko må være hele, rene og pakket
i poser. Man kan også levere andre tekstiler

som gardiner, sengetøy og håndklær, men
ikke dyner og puter. Alt som blir levert må
være i en slik stand at andre kan bruke det.

Er det noen utfordringer?
- Det er en utfordring å få alle til
å putte avfallet i poser og å knyte
dem, og at noen bruker posene feil,
altså f.eks legger restavfall i blå eller
grønne poser. Men dette er ikke noe
stort problem.
Bjørn Kristoffersen, renovatør

Hvor er miljøstasjonene?
Miljøstasjonene er i hovedsak plassert ved
dagligvareforretninger rundt omkring i Grenlandsområdet, og det er ca 60 miljøstasjoner
i Grenland pr. i dag. Noen steder står det bare
glass- og metallcontainere, og andre steder
er det miljøstasjoner med containere både for
glass og metall, og klær og sko. Flere miljøstasjoner vil komme i løpet av 2008.
Hva med annet avfall?
Restavfall skal ikke legges igjen på miljøstasjonen. Se sorteringsguiden eller www.rig.no
for mer informasjon.
Ved å sortere og levere glass og metall,
og klær og sko gjør dere en viktig jobb!

Slik har miljøstasjonene av og til sett ut, men ved felles innsats så skal vi klare å holde dem ryddige og rene.
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Kontakt oss

Besøksadresse

Alle spørsmål som gjelder abonnement, bytting av dunker, ødelagte
dunker også videre bes rettet til servicesenteret i din kommune.

Bamble

Siljan

Skien

35 96 50 00

35 94 25 00

35 58 10 00

Kaffehuset
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien

Postadresse
Renovasjon i Grenland
Postboks 3004 Handelstorget
3707 Skien

www.rig.no
post@rig.no

