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Miljøgifter
angår
oss alle

Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare. De er giftige og kan hope seg opp i levende
organismer. Bly, kvikksølv og kadmium er eksempler på slike stoffer som er farlige for både
mennesker, dyr og natur.
Miljøgifter finnes i farlig avfall og elektronisk/elektrisk avfall (EE-avfall). Dette kan være
lyspærer, batterier, elektriske leker, mobiltelefoner og spraybokser. Det angår oss alle at
dette avfallet sorteres riktig og tas hånd om på en forsvarlig måte.
Les mer på neste side!
www.rig.no

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!
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Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble i underkant av
1,3 millioner tonn farlig
avfall behandlet ved
godkjente anlegg i 2011,
mens rundt 76 000 tonn
farlig avfall ble håndtert
på ukjent måte. Årlig
havner mer enn 45 milli
oner lyspærer på avveier,
mens bare 1 prosent av
2,5 millioner solgte mobiltelefoner dukker opp til
gjenvinning.

Miljøgifter finnes i mer enn
du tror. Husk å sortere riktig!
HÅRFØNER
BARBERMASKIN
RØYKVARSLER
MOBILTELEFON

LAMPELEDNINGER
SKJØTELEDNINGER
KABLER
LEDNINGSSTUMPER

Alle små produkter som
går på strøm eller batterier
skal leveres til gjenvinning.
80 % av innsamlede
elektriske apparater blir
gjenvunnet og brukt til
å lage nye produkter.

Plasten og gummien
i ledninger inneholder
miljøskadelige stoffer som
kan hope seg opp i naturen.
90 % av returnerte kabler
og ledninger blir brukt til
å lage nye ting.

Små el-apparater kan
leveres gratis i butikker
som selger tilsvarende
produkter, eller på avfalls
anleggene.

Kabler og ledninger skal
sorteres som elektrisk
avfall og kan leveres gratis
i butikker som selger
tilsvarende produkter, eller
på avfallsanleggene.

MALING
RENGJØRINGSMIDLER
LAKK OG LIM
BILPRODUKTER

SPAREPÆRER
LYSSTOFFRØR
SPOTLIGHTS

Alle typer maling og løse
midler er farlig avfall.
Må ikke kastes i restavfall, toalett eller på
returpunkt for glassog metallemballasje.
Maling og løsemidler skal
legges i rød avfallsboks
eller leveres på avfalls
anleggene.

En lyspære kan
inneholde opptil
3,5 mikrogram
kvikksølv.

LEKER MED LYD
LEKER MED LYS
BLINKESKO

HÅRSPRAY
IMPREGNERINGSSPRAY
BARBERSKUM

Elektriske leker er
ikke farlige i bruk, men inne
holder stoffer som kan være
skadelige for miljøet dersom de
ikke blir levert til riktig avfalls
behandling. 80 % av leker som
samles inn blir gjenvunnet og
kan bli til nye ting. De farlige
stoffene tas ut.

Selv om spraybokser er laget
av metall skal de ikke kastes
på returpunkt for glass- og
metallemballasje. Mange
spraybokser inneholder
drivgasser som er farlige
for miljøet. Noen inneholder
også brannfarlige gasser som
butan og propan.

Alle leker som bruker strøm
eller batterier er miljøfarlig
avfall og kan leveres gratis
i butikker som selger tilsvarende produkter, eller på
avfallsanleggene.

Alle typer spraybokser
er farlig avfall og skal
legges i rød avfallsboks
eller leveres på avfalls
anleggene.

VANLIGE BATTERIER
OPPLADBARE BATTERIER
KNAPPCELLEBATTERIER
BILBATTERIER

5.000.000 lyspærer
returneres på riktig måte.
45.000.000 havner på
avveie.

Noen batterier inneholder svært
giftige stoffer. Ved riktig levering
av batterier, sikrer du at miljø
giftene blir samlet i et lukket
kretsløp hvor de hveken skader
mennesker eller dyr.
100 % av innsamlede
batterier blir gjenvunnet.

Alle typer lyspærer kan
leveres gratis i butikker
som selger lyspærer, eller
på avfallsanleggene.

Alle typer batterier kan leveres
gratis i butikker som selger
tilsvarende batterier, eller på
avfallsanleggene.

velkommen til en ny

hyttesesong
Vi ønsker å gi hytteeiere et godt renovasjons
tilbud og samtidig behandle avfallet på en
miljømessig god måte. Hovedregelen
for hytterenovasjon er at avfallet legges
i hyttecontainere, beholdere merket med
«Hytteavfall». I tillegg kan miljøstasjoner,
gjenvinningsstasjoner og avfallsanlegg
benyttes.
Det er ulike typer beholdere i de ulike områdene. Noen
steder er det vanlige avfallsdunker, andre steder kan
det være containere eller dypoppsamlere.

SESONG
BAMBLE
Hyttecontainere står ute hele året. Vinterstid kan det
være begrenset tilgjengelighet. Der dypoppsamlerne er
låst, vil hytteeier få tilsendt nøkkelbrikker og informa
sjon om hvordan dypoppsamlerne skal brukes.

PORSGRUNN
Hyttecontainerne står ute fra påske til 30. september.
Der det er dypoppsamlere vil disse være åpne i samme
periode. Utenom sesongen tas dunkene inn, og dyp
oppsamlerne blir låst og stengt.

SILJAN
Hyttecontainerne står ute hele året. Vinterstid kan det
være begrenset tilgjengelighet. Kontakt servicekontoret
for nøkkel.

KUN HUSHOLDNINGSAVFALL
Hyttecontaineren er forbeholdt vanlig
husholdningsavfall. Møbler, elektriske
produkter, farlig avfall, treverk osv.
skal leveres på avfallsanleggene.
Kommunene Bamble, Porsgrunn og
Larvik samarbeider om hytterenova
sjonen. Avfall fra hytter kan derfor
leveres der det er mest praktisk,
uavhengig av kommunegrensene.

FORBUDT Å BRENNE (HAGE)AVFALL
Vi vil minne om at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt. Dette innebærer
at det er forbudt å brenne avfall, hageavfall, gress- og grøftearealer innenfor tettbygd strøk.
Avfall fra private husholdninger kan leveres på Rødmyr og Bjorstaddalen i Skien, Eik i Bamble,
Pasadalen i Porsgrunn. Sandbrekkene i Siljan tar kun i mot hageavfall.
Dersom du ikke har mulighet for å transportere avfallet til et av avfallsanleggene, kan du
kjøpe ekstrasekk på kommunens servicesenter eller på et av de øvrige utsalgsstedene. Sekken
kan settes ut til vei på tømmedagen for sort beholder (restavfall).

Se www.rig.no,
eller ta kontakt
med service
senteret i din
kommune for
mer informasjon.

Det er gratis
å levere hage
avfall på avfalls
anleggene. For
mer informasjon,
se www.rig.no
eller kontakt
servicesenteret
i din kommune.
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Åpningstider på 
avfallsanleggene

ÅPNINGSTIDER
PÅ AVFALLS
ANLEGGENE
I MAI OG JUNI

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

17. mai, 29. mai og
9. juni h
 older alle
avfallsanleggene
stengt. Ellers er det
ordinære åpningstider.
Se tømmekalenderen,
eller www.rig.no for
mer info.

5. april ble det arrangert nok en
Gjenbruksdag med stor suksess.
Det var 115 utstillere, moteshow,
redesign-utstilling og flere tusen
besøkende. Flere arrangement
samme dag og litt ruskete vær
førte nok til litt færre besøkende
enn i fjor. Men utstillerne meldte
tilbake til oss at de hadde hatt en
flott dag og mye salg.
Se bilder og les mer om Gjenbruksdagen
på våre nettsider www.rig.no
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RIG BLIR INTERKOMMUNALT
SELSKAP
Etter mange års tett sam
arbeid om renovasjons
tjenestene har Porsgrunn,
Bamble, Siljan og Skien
tatt et skritt videre og
etablert et felles inter
kommunalt selskap. Nå
kan vi endelig samle oss
under ett tak.
Det betyr en mer effektiv
organisasjon og bedre
kvalitet og løsninger for
deg som kunde. Utover
dette vil dere nok ikke
merke noen store endrin
ger i forbindelse med
etableringen av RIG IKS.
Vi kommer tilbake med
mer informasjon i løpet av
sommeren.

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/grov
avfallsrute eller ta kontakt med service
senteret i kommunen din for mer informasjon
og bestilling. 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
Siljan
Skien
Porsgrunn
35 96 50 00 35 94 25 00 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
------------------------------Utgiver: Renovasjon i Grenland
Ansv. redaktør: Anne Berit Steinseth
Grafisk produksjon:
Bodoni AS
Opplag: 49.000 eks
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Bjorstaddalen – Skien
Mandag – onsdag og fredag: 07:30 – 15:30
Torsdag: 07:30 – 19:00

Trykkeri
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GJENBRUKS
DAGEN 2014

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

