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Ikke brenn avfall
Gi bort tingene dine!
Vi henter store
gjenstander

Avfall gir grønn glede

Kom mai du skjønne milde
Våren er her og sommeren står for tur. Vi er midt
inne i en periode hvor de fleste rydder opp i hus og
hage. Noen er ferdige med våroppryddingen,
mens andre så vidt har begynt. For noen består
oppryddingen av å bytte fra sommer- til vinterdyne
og sette blomsterkassen ut på balkongen, for
andre innebærer det full gjennomgang av både
loft og kjeller i tillegg til storopprydding i garasje
og hage. Uansett mengde og innsats, har vi en
lang og deilig sesong foran oss med oppussing,
hagestell og uteliv.
I dette nummeret av RiG-posten vil vi informere
nærmere om hvordan du kan kvitte deg med
hageavfall og andre ting du ikke lenger har bruk
for.

Vi må også minne om at det ikke er lov å brenne
avfall. Ikke bare på grunn av lover og regler, men
også fordi røyken er til sjenanse for mange mennesker – allergikere eller ikke. En av de flotte tingene med vår og sommer er at man kan henge ut
klesvasken og ta inn friske og velduftene klær når
det er tørt. Dessverre blir ikke det like sjarmerende
når naboen har brent opp et par dekk eller gamle
aviser bare et steinkast unna. Ha en fortsatt fin vår
og god sommer!

Kjell G. Borgeraas
Kommunalsjef, Siljan kommune

Husk at du grat
is
kan levere elektri
sk
og elektronisk av
fall til
forretninger som
selger
tilsvarende prod
ukter.
Disse forretninge
ne har
plikt til å ta imot
og sørge
for riktig håndte
ring
av avfallet.

Privatavfallsmottakene i Bamble, Skien og
Siljan er sentralt plassert og lett tilgjengelige. Her er en oversikt over Mottakene,
åpningstider og adresser. Du kan lese mer
på våre nettsider www.rig.no.

Privatavfallsmottakene
Bamble – Eik Gjenvinningsstasjon

Slik kvitter du deg med avfallet
Det er ikke tvil om at de fleste
av oss har flere ting enn vi
egentlig har bruk for, og det
minste vi kan gjøre er å kvitte
oss med dem på en fornuftig
og bærekraftig måte når den
tid kommer.

Åpningstider:
Tirsdag:
07.30–15.00
Torsdag:
07.30–18.00

Adresse:
Sundbyveien 278,3960 Stathelle
Telefon: 35 96 52 40

Lørdagsåpent i mai: 8.5 - 15.5. - 29.5 kl 09.00–15.00

Siljan – mottak for hageavfall og farlig avfall
Siljan kommune har eget mottak for kvist og hageavfall. Mottaket er ubetjent og åpent hele dagen og på kvelden torsdager i mai til og med september. Mottaket er stengt i juli. Kommunen har også eget mottak for farlig avfall. Dette ligger ved
renseanlegget i sentrum.
For levering av andre og større mengder avfall benyttes
privatavfallsmottaket på Rødmyr. Kontakt kommunen for mer
informasjon. Telefon: 35 94 25 00

Ved å benytte deg av ordningene som
finnes i kommunen, kan du være trygg
på at avfallet blir håndtert på riktig
måte. Gjør du din del av jobben, skal vi
gjøre vår!
Her er noe av det du bør huske på:
1. Sorter ut mat og legg det i grønne
poser (fjern emballasjen før du
legger maten i pose)
2. Sorter ut plastemballasje i blå poser
(skyll, rist, kast)
3. Putt resten av husholdningsavfallet i
vrengte bæreposer
4. Gi bort ting du ikke lenger har bruk
for til loppemarked, bruktbutikker,
familie osv.
5. Bruk ekstrasekken til avfall som på
grunn av mengde eller størrelse ikke
får plass i avfallsdunken
6. Kjør til privatavfallsmottakene med
hageavfall og større ting du ikke får
gitt bort
7. Har du ikke bil, kan du bestille
henting på Grovavfallsruten som går
en gang i måneden

På Eik Gjenvinningsstasjon kan du gratis levere hageavfall,
farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall, hvitevarer, papir,
papp og drikkekartong, plast, plastfolie, glass- og metall
emballasje, brukbare klær og sko, stål og metall, trevirke,
impregnert trevirke og PCB-holdig vindusglass.
Dette kan ikke leveres: Blandet restavfall, bygge- og rivningsavfall (stein og betong).

GjenbrukGrenland
På nettsiden gjenbrukgrenland.no
finner du informasjon om gjenbruk
og avfallsreduksjon. GjenbrukGrenland gir deg også oversikt over
firmaer i Grenland som tilbyr bruktsalg, utleie og reparasjon.
Har du brukbare ting du ikke
lenger vil ha, anbefaler vi at du kontakter de ulike bruktutsalgene for å
høre om de er interessert i å motta
det. Slik forlenges tingenes levetid,
og andre kan nyte godt av det du
ikke trenger lenger.
Kompostering
Hjemmekompostering er både nyttig
og morsomt. Gjennom komposter
ing av hageavfall og matavfall kan
du på en enkel og rimelig måte tilføre blomstene og hagen din

næringsrik gjødsel. Ved å hjemmekompostere får du ikke bare en
interessant hobby og næringsrik
jord, men også et fradrag på 375
kroner i renovasjonsgebyret. Renovasjon i Grenland setter opp nye kurs
i hjemmekompostering til høsten.
Følg med i avisen og på våre nett
sider!
Ekstrasekk
Ekstrasekken er til avfall som på
grunn av mengde eller størrelse ikke
får plass i avfallsdunken. Den kan
kjøpes for 15 kroner på service
senteret og en rekke bensinstasjoner
og butikker i kommunen.
Det er kun restavfall som skal
i sekken. Gjenvinnbart avfall skal
sorteres ut og legges eller leveres på
rett sted.

Skien – Rødmyr og Bjorstaddalen
avfallsanlegg
På Rødmyr og Bjorstaddalen avfallsanlegg kan privatpersoner
levere alle typer avfall. Det koster 50 kroner for avfall levert
med personbil og 100 kroner for personbil med henger. Ved
mengder utover 2 m3 øker prisen i forhold til mengden.
Byttetelt, gjenbruk i praksis: På området finnes et byttetelt
hvor du gratis kan sette fra deg eller hente gjenstander som
er hele og brukbare. Alt som settes i bytteteltet må være helt,
rent og brukbart.
Dette er gratis å levere: Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og
elektronisk avfall, glass- og metallemballasje og klær.
Rødmyr
Åpningstider:
Man – tors: 07.00–19.00
Fredag:
07.00–16.00
Lørdag:
09.00–16.00
Adresse:
Rødmyrsvingen 63, 3740 Skien
Telefon: 35 50 50 50

Bjorstaddalen
Åpningstider:
Man – ons og fredag: 07.30–15.30
Torsdag:
07.30–19.00
Lørdag:
Stengt
Adresse:
Kilebygdveien 104, 3739 Skien
Telefon: 35 58 35 60

Store gjenstander
Vi tilbyr henting av store gjenstander,
som møbler, hvitevarer og hageavfall,
hjemme hos deg!
Bamble og Skien: Grovavfallsruten i Bamble og Skien er en
bestillingstjeneste som koster 250 kroner per henting. Dette er en
god nyhet til deg som ikke disponerer bil, og/eller ikke har tilhenger.
Vær oppmerksom på at ruten i mai og oktober er forbeholdt hageavfall, og at hageavfall kun kan leveres på disse to rutene.
Det er begrensninger i vekt og antall kolli du kan levere. Bestilling må skje senest tre arbeidsdager før hentedag, og avfallet skal
settes ut til veg senest kl 06.00 på hentedagen. Tilbudet om henting
av avfall på Grovavfallsruten gjelder private husstander i områder
som omfattes av den kommunale renovasjonen.
Ta kontakt med servicesenteret eller se våre nettsider
www.rig.no/ekstra-avfall for bestilling eller for mer informasjon om
tjenesten.
Bamble
Skien
26.04.2010 10.05.2010
31.05.2010 14.06.2010
Ingen henting i juli
09.08.2010 23.08.2010

Bamble
06.09.2010
04.10.2010*
01.11.2010
06.12.2010

Skien
20.09.2010
18.10.2010*
15.11.2010
20.12.2010

* Kun hageavfall

Siljan: Den første mandagen i måneden kjøres egen grov
avfallsrute i Siljan. Denne tjenesten koster 625 kroner pr m3. For å
benytte deg av denne tjenesten gjelder følgende:
n
n
n
n
n
n

Det kan kun leveres inntil 2 m3 pr. gang.
Løst avfall skal være emballert
Hvert enkelt kolli må kunne løftes greit av én person
Avfall skal plasseres lett tilgjengelig ved kjørbar veg
Av hvitevarer og elektrisk avfall tas alt med
Annet miljøfarlig avfall skal ikke leveres

Ta kontakt med servicesenteret for bestilling og mer informasjon.

Offentlig informasjon

av emballasjen
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”Gullet” i den
grønne posen

Det er mange grunner til å kompostere:
n Kompost gjør jorda mer robust mot kjøreskader
og erosjon/nedsliting av jordoverflaten
n Jorda blir mer motstandsdyktig mot tørke
n Plantene blir mindre utsatt for sykdom
n Økologiske bønder får en god kilde til plantenæring
n Kompost gir av flere grunner mindre utslipp av
klimagasser:
–	Mindre bruk av kunstgjødsel
–	Kompostjorda binder CO2 slik at det ikke slippes ut i atmosfæren
–	Hvis kompost erstatter torv, spares store utslipp
fra torvproduksjon
–	Fosfor er et nødvendig stoff for alt liv, og verdens ressurser er svært begrenset. Det er derfor viktig å resirkulere fosfor, og gjennom kompostering klarer vi å ta vare på fosforet i
matavfallet

Ikke dump hageavfall i naturen
Kan det være så farlig, tenker du kanskje, jeg
kaster jo bare ting som råtner!
Det som gjør dette alvorlig, er at man er
med på å flytte arter fra et hagemiljø og ut i
naturen. Noen hagevekster og ugrass er i
stand til å formere seg i naturen og kan etter
hvert danne større bestander. Eksempler på
dette kan du se flere steder der det tradisjonelt har vært dumpet hageavfall. I Grenland
kjenner vi til at eksempelvis den giftige tromsø
palmen og iberiasneglen (mordersneglen) er
spredt ut i naturen på denne måten.
Dumping av hageavfall i naturen er brudd
på forurensningsloven og vil bli anmeldt.
Bøtenivået for slike saker er ca. 10 000 kr.
I Grenland setter naturoppsynet et spesielt
fokus på dette i tiden fremover.

Kjell Henrik Semb,
rådgiver i plan
og forvaltning i
Skien kommune.

LEVER HAGEAVFALLET PÅ
AVFALLSANLEGGE
T
– DET ER GRATI
S
Å LEVERE!

Brenning av avfall
Det finnes en egen forskrift om brenning av avfall. Formålet
med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av
avfall i småovner. Det er forbudt å brenne avfall. Forbudet
gjelder også brenning av hageavfall, gress- og grøftearealer
innenfor tettbygde strøk. Brenning av avfall i småovner er heller ikke tillatt.
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Selv om du ikke komposterer hjemme, gjør du allikevel en god jobb med å få ressursene tilbake til naturen dersom du sorterer riktig og legger matavfallet i
den grønne posen.
I litt over to år har vi i Bamble, Siljan og Skien
sortert ut matavfall, som igjen er sendt til Bioplan i
Odda for kompostering. Plukkanalysen i 2008 viser
at 98,9 prosent av innholdet i de grønne posene er
riktig sortert.
I løpet av disse to årene har vi levert 7474 tonn
matavfall til Bioplan. Ut av dette matavfallet har vi
fått ca. 1500 tonn tilbake som kompost. Denne
komposten leveres som organisk gjødsel til landbruk
i Grenland/Telemark. Gjødselen er tillatt brukt i økologisk landbruk.
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Alle spørsmål som gjelder abonnement, bytting
av dunker, ødelagte dunker osv. bes rettet til
servicesenteret i din kommune.
Bamble
35 96 50 00

Siljan
35 94 25 00

Besøksadresse
Kaffehuset
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien

Postadresse
Renovasjon i Grenland
Postboks 3004 Handelstorget
3707 Skien
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