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Avfallsmengdene minker
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Godt og vel ett år har gått siden
optisk sortering ble innført. Hvordan har dette året vært?
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Energiplast

Restavfall

I den forbindelse ønsker vi å kartlegge hvilken grad det er behov for slike henteordninger for grovavfall fra husholdningene.

Treverk

Renovasjon i Grenland ser på mulighetene for å utvikle bedre løsninger for henting av grovavfall hjemme hos den enkelte husstand. Med
grovavfall mener vi større ting som møbler, metallskrot, leker, kjøleskap,
komfyrer, TV, bygningsavfall og så videre. En henteordning medfører at
du selv slipper å frakte grovavfallet til et avfallsmottak.

Impregnert
treverk

En nylig utført avfallsanalyse viser at vi er
flinke til å sortere. Analysen viser at matavfall i grønn pose er tilnærmet perfekt
sortert. Når det gjelder innholdet av plast i
blå poser, kan vi bli bedre. Her er andelen
urenheter 20 %. Restavfallsposene inneholder fremdeles noe avfall som med fordel kunne vært kildesortert, men alt i alt er
vi fornøyd med resultatet ett år etter innføringen av optisk sortering. Dersom du er
interessert i å se nærmere på resultatene
fra analysen, finnes rapporten på nettsidene til Renovasjon i Grenland, www.rig.no.

Farlig avfall

Vi tror at en av årsakene er innføringen av
optisk sortering og derav større bevissthet
knyttet til eget forbruk. Økt utsortering
av glass, metall, brukte klær, papir/papp,
farlig avfall mv synes å underbygge denne
antakelsen.

Plastemballasje

Avfallstype

Gjennom mange år har avfallsmengden
fra privathusholdningene økt jevnt og
trutt. Ny avfallsstatistikk viser at hver og
en av oss produserte 470 kg avfall i 2008
mot 514 kg i 2007. For første gang på
mange år ser vi altså en nedgang i avfallsmengden, hele 44 kg/person. En svært
gledelig utvikling!

Spørreundersøkelse om henting av grovavfall

Matavfall

Hageavfall

EE- avfall

Klær og sko

Metaller

Glass- og
metallemballasje

Svarsending 6556

20

Papp/Papir

Renovasjon i Grenland

Kg. pr. innbygger

Ved å delta i spørreundersøkelsen blir du automatisk med i trekningen av ett
gavekort på kr 1 000,-.

for 2008 at vi har blitt flinkere til å sortere
papir/papp. I fjor økte vi mengden innsamlet papir/papp med 5 kg. Økningen
synes først og fremst å skyldes at mindre
papir/papp havner i restavfallet, hvilket er
svært positivt.

Det har vært en rekke utfordringer
knyttet til omleggingen til optisk
sortering. Men hvilke positive erfaringer har du tatt med deg?
- Kundene våre har vært opptatt av at
dette skal gå bra og vil sortere riktig.
Tilbakemeldingene har vært gode og
positive. Men vi kan enda bli bedre og
utvikle tjenestetilbudet. Og der er vi
på vei…..

Når det gjelder bringeordningen for glass,
metall og brukt tøy, viser tallmaterialet at
vi bruker miljøstasjonene som aldri før.
Innsamlet mengde glass og metall har økt
med 3,4 kg/person. Tilsvarende har mengden brukt tøy økt med 30 %.

Helt privat, er du selv flink til å
sortere?

Gledelig er det også å se at innsamlede
mengder med elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) har økt. Dette er avfall som
kan medføre alvorlige forurensninger og
derav skade på mennesker eller dyr. Det
ble totalt samlet inn 20 kg EE-avfall per
innbygger i 2008 mot 11 kg i 2007. Dette
avfallet tas hånd om på godkjente mottak, miljøsaneres og materialgjenvinnes.

- Ja, jeg synes jeg er flink. Synes det
fungerer greit. Og det ble ikke noe
heft og plunder når jeg bare fikk tilrettelagt med forskjellige bøtter under
benken. Har man det, er det enkelt å
holde avfallstypene fra hverandre. Kildesortering bidrar til å skape bevissthet i forhold til eget forbruk. Vi ser
raskt hvor mye mat vi faktisk kaster,
og hvor mye plast som følger med tingene vi kjøper.

Oppsummeringen av avfallsåret 2008 er
altså svært gledelig: Avfallsmengden har
gått ned og vi har blitt enda flinkere til å
sortere det avfallet vi uansett har.

Anne Berit Steinseth
enhetsleder, Renovasjonsenheten i
Skien kommune

Grafisk design og trykk: Wera as

Kontakt oss

Klipp av slippen og legg i postkassen. Porto er betalt. Undersøkelsen kan også
gjennomføres på våre nettsider www.rig.no.

20 nye
returpunkt
i Skien

- Det har vært et bra år. Noen utfordringer har det blitt, men jeg opplever
at de har latt seg løse. Blant annet ved
stor grad av velvillighet hos kundene
og andre.

Foruten gode resultater når det gjelder
optisk sortering, viser avfallsstatistikken

En slik ordning vil enten finansieres over renovasjonsgebyret eller ved betaling
for faktisk bruk.
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Avfallsmengdene minker
Juletreinnsamlingen - en suksess



Postlegges innen 1. april

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

Besøksadresse

Postadresse

Kaffehuset
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien

Renovasjon i Grenland
Postboks 3004 Handelstorget
3707 Skien

www.rig.no

post@rig.no

GjenbrukGrenland
Spørreundersøkelse om henting
av grovavfall

SPØRREUNDERSØKELSE - Se baksiden for informasjon.
Spørsmål 1: Ønsker du tilbud om henting av grovavfall hjemme hos deg? Med
grovavfall mener vi avfall som man i dag må kjøre selv til et avfallsanlegg.

Er postkassen din overfylt av reklame?





Husk at du kan bestille våre “Nei takk, til uadressert reklame” 		
klistremerker på www. rig.no. Klistremerkene kan også hentes 		
på servicesenteret i kommunen.

Ja
Nei
Vet ikke

Spørsmål 2: Hva er de viktigste årsakene til at du ønsker et slikt tilbud? Velg
max 2 alternativer.

20 nye returpunkt
for glass- og metall
Etter at optisk sortering ble innført for litt over ett år siden har mengden innsamlet glass- og metallemballasje økt med 50%.
Det er bestemt at tilgjengeligheten for levering av glass og metallemballasje skal bli enda bedre i 2009. Det skal derfor utplasseres 20
nye returpunkt.
Ved utplassering vil borettslag, sameier osv. bli prioritert. Lurer du
på om du kan få en beholder for glass og metall i ditt nabolag? Ta
kontakt.

Miljøstasjonen på Herkules er
midlertidig fjernet

Honnør til
renovatørene
Det er gledelig å få positive tilbakemeldinger
og lese innlegg i avisene som roser renovatørene våre.

Viktig melding!

Lei av stive priser? opptatt av miljø?

Ikke legg porselen, keramikk eller ildfaste former
i containeren for glass og metall.

Det er både lønnsomt og mer miljøvennlig å kjøpe
brukt, leie og reparere framfor å kjøpe nytt!

Det er kun glass- og metallemballasje som skal leveres
til gjenvinning. Alt returglass blir sendt til glassverk
for omsmelting og produksjon av nye produkter.

GjenbrukGrenland gir oversikt over hvor i Grenland
du får kjøpt brukte klær,
møbler, bøker, musikk, film,
servise og annet husgeråd.

Keramikk og porselen er ikke glass, og ildfaste former
krever høyere temperatur ved omsmelting enn vanlig glassemballasje. Innsamlet materiale som ikke er
glassemballasje kan skade omsmeltningsprosessen og
ødelegge råvaren til glassverkene. Dette er meget kritisk så slike ting skal derfor i restavfallet.

Til tross for en vinter med mye snø og vanskelige arbeidsforhold har renovatørene gjort en
fantastisk jobb, og fortjener virkelig all ros.

Du finner også oversikt over
hvor du kan leie eller låne
maskiner og sportsutstyr
samt hvor du kan få reparert dine favorittsko, eller
trukket om din yndlingssofa!








Du finner GjenbrukGrenland på www.rig.no.

Forhåpentligvis har ordningen bidratt til at færre juletrær har blitt
slengt i skråninger og langs veikanter.
De innsamlede juletrærne blir kuttet opp til flis, som inngår i
produksjon av biobrensel eller som strukturmateriale ved kompostering. Innsamlingsordningen er med andre ord et godt miljøtiltak
– også fordi den bidrar til mindre biltrafikk ut til avfallsanleggene
der husstander tidligere har levert sine juletrær.

1 gang i året
2 ganger i året
3-6 ganger i året
7-12 ganger i året
Oftere enn 12 ganger i året
Vet ikke

Spørsmål 5: Hvordan kunne du tenke deg at en ordning med henting av grovavfall hjemme hos deg ble finansiert?

 Over renovasjonsgebyret
 Betaling for faktisk bruk. - I så fall, hvor mye er du villig til å betale?

Prøv tøybleier gratis

Sjelden har vi fått så mange positive tilbakemeldinger på en
tjeneste. Mange satte stor pris på muligheten for å kvitte seg med
juletreet. Totalt ble det samlet inn over 60 tonn juletre i de fire
Grenlandskommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Alt mulig
Møbler/løsøre
Hvitevarer og elektronikk
Hageavfall
Farlig avfall (malingsrester, sparepærer med mer)
Klær
Bygningsavfall/oppussingsavfall
Andre ting

Spørsmål 4: Hvor ofte kunne du ha behov for at grovavfallet ble hentet
hjemme hos deg? Velg kun 1 alternativ.

Se tømmekalender eller www.rig.no for alternative miljøstasjoner.

Årets prøveprosjekt med innsamling av juletre fra privathusholdninger ble en suksess! Hver tredje husstand benyttet seg av
tilbudet.

Enklere, sparer tid
Er avhengig av hjelp
Har ikke bil eller har for liten bil
Har ikke tilhenger eller tilhengerfeste
Ønsker å være miljøvennlig
Andre årsaker

Spørsmål 3: Hva er de viktigste typer grovavfall du ønsker skal hentes? Velg
max 3 alternativer.










Herkulesområdet er i stadig endring. Dette innebærer blant
annet at miljøstasjonen for glass- og metallemballasje og
brukbare tekstiler måtte fjernes. Så snart det er praktisk
mulig vil det bli plassert ut en ny miljøstasjon på området.

Juletreinnsamlingen - en suksess








Bor du i en av Grenlandskommunene (Bamble, Porsgrunn,
Skien eller Siljan) og er gravid eller har et nyfødt barn, har
du muligheten til å delta i vårt tøybleieprosjekt. Renovasjon i
Grenland gir deg en gratis startpakke med tøybleier.
Hvorfor bruke tøybleier?
Ved å bruke tøybleier sparer du miljøet for over ett tonn avfall pr. barn. Du kan spare mer enn 8000 kroner pr. barn ved
å benytte tøybleier i stedet for papirbleier. Barn trives i tøybleier. Utsiden av bleien består av et mykt og vanntett stoff
(PUL), og den myke innsiden transporterer fuktigheten bort
fra barnets hud. Dessuten er innleggslommen unikt tildekket
slik at innlegg ikke sklir ut og gjør babyen eller klærne våte.
Langs lårene er det god elastikk som er myk og hindrer lekkasjer.
Ta kontakt med
din helsestasjon eller bestill gavekort
på www.rig.no.

Få varsel på SMS når
dunken skal tømmes!
Lei av overfylt avfallsdunk fordi du glemte å sette den
grønne eller sorte dunken fram til veg på tømmedagen?
Løsningen er her! Meld deg på SMS-tjenesten, og få
påminnelse på mobilen dagen før tømmedagen!
Slik gjør du:
- Skriv RIG og mellomrom
- Skriv inn navnet på din kommune
- Oppgi om det gjelder grønn eller sort dunk ved å skrive
G eller S
- Skriv inn rutenummer eller tømmedag (nr)
- Send til 2105
Eksempel:
RIG SkienG3 send til 2105
RIG SkienS3 send til 2105
Sjekk tømmekalender for
hvilken tømmerute
du er på.

Kr.

...................................

Kjønn
		




Kvinne
Mann

Kommune
		
		





Bamble
Siljan
Skien

Hvor mange personer er det i husstanden?
Hvilken boligtype bor du i?
		
		
		

...................................

...................................

Enebolig
Delt bolig/rekkehus
Leilighet
Annet

............................................................................................................................................................................

Adresse:

Se tømmekalender eller www.rig.no.






Fødselsår

Må fylles ut for å være med i trekningen om gavekort:
Navn:

Få varsel på SMS når
dunken skal tømmes!

per gang grovavfall blir hentet hjemme hos meg

....................................................................................................................................................................

Postnr/poststed:
Telefon:
Epost:

................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

