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TID FOR VÅRPUSs
Det sildrer i vårbekken og i hagen titter blomstene opp av jorda - det er deilig når naturen rundt oss
våkner til liv. For mange er våren ensbetydende med opprydding både ute og inne. Avfallsanleggene tar
i mot det meste, men hva skal leveres hvor?
Side 2 og 3

www.rig.no

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

REN PLAST FRA
PORSGRUNN

Hva skjer
med plasten?

I 2012 leverte Porsgrunn 183 tonn med husholdningsplast til gjen
vinning. Stikkprøver viser at innbyggerne gjør en flott jobb!

–Husstandene i Porsgrunn er flinke til
å sortere og levere plastavfall. Med fem
kilo per innbygger er vi godt på vei mot
målet på åtte kilo. Men det er ikke bare
antall kilo som teller. Kvaliteten på det
som leveres er vel så viktig. Og her er
virkelig innbyggerne i Porsgrunn
dyktige! Stikkprøver tatt av Grønt Punkt
Norge viser at det som leveres er rent

AVFALLSANLEGGENE I GRENLAND
Våren er tid for opprydding både inne og ute. Hageavfall, gamle klær og gammelt skrot – det er knapt
den ting som ikke kan leveres ved våre avfallsanlegg. Alt går til gjenvinning.
–Gjenvinning av avfall er viktig og helt
nødvendig for å ta vare på både miljøet
og naturressursene. Med riktig håndte
ring og behandling får vi i tillegg utnyt
tet ressursene i avfallet på best mulig
måte. Mange er flinke til å sortere, men
mange kan bli bedre. Sortering av hus
holdningsavfall krever ikke mye av hver
enkelt, men det har til gjengjeld store
positive ringvirkninger, sier Anne Berit
Steinseth, enhetsleder i Skien
kommune og ansvarlig for det inter
kommunale renovasjonssamarbeidet i
Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Avfallet som kommer inn på avfalls
anleggene går altså til gjenvinning.
Dermed utnyttes ressursene i avfallet,
enten til materialgjenvinning, biologisk
behandling (kompostering) eller ved
forbrenning med energiutnyttelse.
–Hvorfor er det så viktig å gjenvinne
og resirkulere?
–Selv om vi lever i overflod, er
verdens ressurser begrensede. Lar vi
for eksempel være å gjenvinne elektro
nikk, som inneholder en rekke viktige
metaller og sjeldne jordarter, vil det på
sikt ikke lenger være nok råvarer til å

lage ny elektronikk. Det vil gjøre noe
med prisen ut til forbruker, men mer
alvorlig gjør det noe med naturen når
farlige stoffer havner i kretsløpet, sier
Anne Berit.
Heldigvis er innbyggerne i Grenland
jevnt over flinke til å sortere avfall,
bruke godkjente avfallsmottak – og
dermed bidra til å ivareta både mennes
ker og miljø.
Nederst på sidene ser du hva slags
avfall du kan levere på de fire ulike
avfallsanleggene i Grenland.

og tørt - akkurat slik det skal være, sier
Sølvi Hansen Segtnan, avdelingsleder
med ansvar for renovasjon i Porsgrunn
DETTE SKAL I SEKKEN:
kommune.
• Plastposer
• Plastkanner, beger og bokser
– Hva kan gjenvinnes?
• Påleggsemballasje
– All ren og tørr plastemballasje fra
• Plastflasker for vaskemidler, sjampo
husholdningen. Skyll plastemballasjen i
og dressing
kaldt vann, bruk gjerne oppvaskbørsten,
• Blomsterpotter
men er det for krevende å få den ren
• Snackposer
kan du like gjerne kaste den i rest
DETTE SKAL IKKE I SEKKEN:
avfallet, sier Sølvi.
• Flasker/kanner som har inneholdt
– Det hender renovatøren ikke tar
farlig avfall (olje, løsemidler,
med seg sekken med plastemballasje.
sprøytemidler og lignende)
Hvorfor det?
• Plastleker, legoklosser, lekemøbler
og lignende
– Renovatøren sjekker rutinemessig
• Gjenstander av PVC som ikke er
at det kun er plastemballasje i sekken.
emballasje, for eksempel hage
Inneholder sekken noe annet, eller er
møbler
uforholdsmessig tung til kun å
inneholde plast, lar de den
Se www.rig.no for mer
utfyllende informasjon.
stå. Da legger de igjen en
Visste
du at:
lapp som forklarer
Nord
hvorfor sekken ikke er
forbruk menn
er omt
tatt med.
re

nt
15 kilo
emball plastasje hv
i året? er

Hva mener du om kildesortering?
Gå inn på www.rig.no, gi oss en tilbakemelding om hvordan
du tror vi kan bidra til at enda flere kildesorterer avfallet sitt
på riktig måte. Vi trekker ut tre vinnere av et universal
gavekort på 500 kroner.

Bjorstaddalen, Pasadalen og Rødmyr avfallsanlegg

Eik gjenvinningsstasjon

Her kan du levere følgende avfall:
• Bildekk
• Batterier
• Papp og papir
• Hvitevarer
• Metaller
• Elektrisk og elektronisk
• Treverk, også impreg
avfall (EE-avfall)
nert treverk
• Glass- og metall
• Hageavfall
emballasje
• Farlig avfall
• Klær med mer

Reglene for hva som kan leveres på Eik Gjenvinningsstasjon
er ikke de samme som for de andre avfallsanleggene. På
grunn av kapasiteten er det også begrensning på hvor mye du
kan levere.

Dette er gratis å levere:
• Hageavfall
• Hvitevarer
• Elektrisk og elektronisk
avfall (EE-avfall)
• Farlig avfall
• Glass- og metallemballasje
• Klær

For annet avfall er prisen kr 50 (inntil 1 m3 levert med personbil), kr 100 for leveranse med
større bil eller henger (inntil 2 m3) og deretter økende pris basert på mengde.
Grensen for hvilke kjøretøyer som tillates på mottakene er satt ved kjøretøyer med totalvekt
3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
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www.rig.no

MERK: Næringsavfall skal leveres
på egne næringsmottak i Bjorstad
dalen, Pasadalen eller på Rødmyr.

Dette kan leveres på Eik:

Har du brukbare gjenstander du vil
gi bort? Da kan du levere det i bytte
buene på avfallsanleggene slik at
det kommer andre til nytte.

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

Hver 4. uke blir plastemballasjen
samlet inn sammen med papiret.
Dette kjøres til Rødmyr der plasten
blir sortert ut fra papiret, presset og
pakket i baller – som så blir kjørt til
Sverige/Tyskland for videre behand
ling. 79,8 prosent går til material
gjenvinning.

•
•
•
•

Bildekk
Papp og papir
Metaller
Treverk, også impregnert
treverk
• Hageavfall
• Farlig avfall

www.rig.no

• Batterier
• Hvitevarer
• Elektrisk og elektronisk avfall
(EE-avfall)
• Glass- og metallemballasje
• Klær med mer

Dette kan IKKE leveres på Eik gjenvinningsstasjon, men må leveres
til Bjorstaddalen, Rødmyr eller Pasadalen avfallsanlegg:
•
•
•
•
•
•

Blandet restavfall
Bygge- og rivningsavfall
Møbler og madrasser
Fliser
Vasker/toaletter
Gipsplater

Se side 4 for åpningstider.

• Gulvbelegg/tepper
• Stein/murstein/takstein/
lecablokker og lignende.

Gjenvinnings

stasjonen og
avfallsanlegg
ene er
ikke dimensj
on
for større kjør ert
etøyer.
Lastebiler og
traktorer inge
n
adgang.

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!
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Kjekt å vite

100%
resirku
lert
papir

Gjenbruksdagen 2013

Åpningstider på avfallsanleggene

Sett av lørdag 13. april! Da arrangeres Gjenbruksdagen på Stevneplassen for
tredje gang. Redesign og praktisk gjenbruk står i fokus, og i hallen blir det stort
gjenbruksmarked med mange flotte brukte og brukbare gjenstander. I tillegg
blir det moteshow med redesignede klær, stand med kreativt gjenbrukssenter
der du kan utfolde deg kreativt,
buktaling og magi med Erik
Mageno, konkurranser med
flotte premier og mye, mye mer.
Velkommen til en inspirerende
dag med underholdning og
mulighet for en god handel.

Lørdag
13. apr
il

Grovavfallsrute
For bare 250 kroner henter vi grov
avfallet hjemme hos deg! Tilbudet
gjelder kun private husstander i
områder som omfattes av den kom
munale renovasjonen. I april/mai og
september er ruten kun forbeholdt
hageavfall. Husk at henting av grov
avfall må bestilles senest tre arbeids
dager før hentedato. Les retnings
linjene før du bestiller. Disse finner du
på www.rig.no. Du kan også ta kontakt
med servicesenteret i din kommune.
Her er oversikt over hentedatoer
våren 2013:

Uke

Dato

Kommune

Avfallstype

15

08.04.13

Siljan

Hageavfall

16

15.04.13

Bamble

Grovavfall

17

22.04.13

Porsgrunn

Grovavfall

18

29.04.13

Skien

Hageavfall

19

06.05.13

Bamble

Hageavfall

19

06.05.13

Siljan

Grovavfall

20

13.05.13

Porsgrunn

Hageavfall

22

27.05.13

Skien

Grovavfall

23

03.06.13

Bamble

Grovavfall

23

03.06.13

Siljan

Grovavfall

24

10.06.13

Porsgrunn

Grovavfall

25

17.06.13

Skien

Grovavfall

Endringer i tømmedatoer våren 2013
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Tirsdag 30. april/onsdag 1. mai:
Onsdag 8./torsdag 9. mai:
Torsdag 16./fredag 17. mai:
Mandag 20./tirsdag 21. mai:

www.rig.no

tømmes tirsdag 30. april
tømmes onsdag 8. mai
tømmes torsdag 16.mai
tømmes tirsdag 21. mai

Rødmyr – Skien/Pasadalen – Porsgrunn
Mandag – torsdag: 07:00 – 19:00
Fredag: 07:00 – 16:00
Lørdag: 09:00 – 16:00
------------------------------Dette kan du levere gratis på
avfallsanleggene:
> Rent hageavfall
> Elektrisk og elektronisk avfall
> Farlig avfall
> Frityrfett og matolje
> Brukbare ting kan leveres
i bytteteltene
------------------------------Grovavfallsrute
En fast dag hver måned hentes store gjen
stander og hageavfall hos dem som bestiller
tjenesten. Det koster 250 kroner per gang,
og tjenesten må bestilles tre arbeidsdager i
forkant av henting. Se www.rig.no/grovavfalls
rute eller ta kontakt med servicesenteret i
kommunen din for mer informasjon og bestil
ling. Avfallet må settes ut til veg, og kunne
håndteres av én person.
------------------------------SMS-varsling
Vi kan sende en SMS dagen før dunken skal
tømmes. Meld deg på via våre nettsider,
www.rig.no.
------------------------------Servicesenteret
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

Skien
Porsgrunn
35 58 10 00 35 54 70 00

Renovasjon i Grenland
Besøksadresse
Kaffehuset
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien
Postadresse
Renovasjon i Grenland
Postboks 158
3701 Skien
post@rig.no
------------------------------Ø M E R KE
T
ILJ
Grafisk produksjon:
M
Metro Branding AS
Trykk: Wera AS
41
1
Opplag: 47.500 eks
Trykkeri 7
Utgiver: Renovasjon i Grenland
Ansv. redaktør: Anne Berit Steinseth
2

•
•
•
•

Bjorstaddalen – Skien
Mandag – onsdag og fredag: 07:30 – 15:30
Torsdag: 07:30 – 19:00
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Visste du at:
Volumet på restavfall reduseres med
opptil 40 prosent ved
kildesortering av
plastemballasje?

Eik – Bamble
Tirsdag: 07:30 – 15:00
Torsdag: 07:30 – 18:00

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

