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Matavfall

– en utrolig ressurs
Matavfall er en svært viktig ressurs som kan og bør 
gjenvinnes. Matavfallet kan bli til kompost, fjernvarme eller
biogass. Visste du forresten at en buss som går på biogass,
kan kjøre en halv kilometer på to kilo matavfall?
Les mer på neste side!
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K ILDE SORTERING N Y T TER – DET DU SORTERER BLIR TIL NOE!
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Rundt 90 prosent av husstandene
i Norge har et tilbud om innsamling
av plastemballasje. Ordningene
varierer fra kommune til kommune.

Rett plast
på rett plass!
100 kg per innbygger
Ca. 70 prosent av alle husstander i Norge har nå tilbud
om kildesortering av matavfall. Og de som sorterer ut
matavfallet sitt er veldig flinke til det. Men fremdeles
er det mye mat i restavfallet som kan sorteres ut.
Plukkanalyser fra Grenland viser at det er over 40 prosent matavfall
i restavfallsposene. Det er mye mat som kunne blitt gjenvunnet til
god kompost. I Grenland kastes det totalt over 100 kilo matavfall per
innbygger per år.

I Bamble, Siljan og Skien skal ren plastemballasje legges i blå pose.
I Porsgrunn skal det legges i stor, gjennomsiktig sekk. Det viser
seg dessverre at enkelte fremdeles ikke vet hvordan de blå posene
og sekkene skal brukes.
HER ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI VIL HA, OG HVA VI IKKE VIL HA

Ja, takk!
•
•
•
•
•

DÅRLIG ENERGIUTBYTTE
Restavfallet fra Porsgrunn erstatter fossilt brensel ved forbrennings
anlegget til Hafslund Varme AS. Restavfallet inngår som en energikilde
til produksjon av fjernvarme.
I Bamble, Siljan og Skien går restavfallet til Norcem der det erstatter
kull, og inngår også i sementen. Problemet er at matavfall gir lite
energiutbytte, og er derfor en dårlig utnyttelse av ressursen.
I dag går matavfallet fra Bamble, Siljan og Skien til k
 ompostering.
Kompostjorden blir brukt i landbruket i Telemark.

BIOGASS I 2015
I 2015 står Greve biogassanlegg ferdig, og da skal alle de fire
kommunene i Grenland levere avfallet sitt dit. Biogassen som kommer
fra dette anlegget, vil bli brukt i busser og renovasjonsbiler.

FAKTA
• Omtrent 70 prosent av husstandene i Norge har tilgang på
returordning for matavfall.
• Husholdningene kaster 553 000 tonn våtorganisk avfall
i året (2011).
• 171 000 tonn av dette kildesorteres (2011).
• Matavfallet som blir kildesortert, blir til kompost og biogass.
• Det er mellom 20 og 30 behandlingsanlegg for matavfall i Norge.
• Av 2 kg mat- og hageavfall blir det omtrent 1 kg kompost.
• En buss som går på biogass kan kjøre 0,5 km på 2 kg matavfall.
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Blomsterpotter av plast
Eggekartonger av plast
Sennep- og ketchupflasker
Medisinbrett
Plastbegre (rømme,
yoghurt osv.)
Plastemballasje
Plastflasker u/pant
Plastfilm/folie
Plastkanner
Plastposer
Potetgullposer
Påleggspakker av plast
Sjampo- og såpeflasker
av plast
Surkålposer
Tomme kanner med
vindusspylerveske

Nei, takk!
• Plastflasker/-kanner som har
inneholdt farlig avfall (olje, løsemidler, sprøytemidler o.l.)
• Plastleker
• Legoklosser
Dette avfallet kan
legges
i restavfallet.
• Lekemøbler
Større gjenstander
• Hageslanger
leveres på avfalls
• Kjøkkenredskaper
anleggene. Farlig
• Bøtter
avfall må i rød boks.
Takk for at du
• Gjenstander av PVC
sorterer riktig!
som ikke er emballasje,
f.eks. hagemøbler
• Bleier

Skitten plast som ikke enkelt
lar seg gjøre ren, legges i rest
avfallet.
Ren plastemballasje blir til
nye produkter som plastposer,
plastsekker, plastkasser,
plastrør og mye mer.
Restavfall, bleier, hermetikkbokser og
glassemballasje skal ikke legges i poser for plastavfall.

DYPOPPSAMLING
gir hØY TRIVSEL
I flere borettslag, institusjoner og hytteområder står
det nå utplassert flotte dypoppsamlere. Dypopp
samling av avfall bidrar til et renere og penere miljø,
øker trivselsfaktoren og gir bedre hygiene.
HVA ER EN DYPOPPSAMLER?
En dypoppsamler er en nedgravd container for oppsamling av
avfall. Containeren erstatter løsninger med avfallsdunker og
contaiere på bakkenivå og brukes til de samme avfallstypene.
Dypoppsamleren består av en ytterdel i betong og en innerdel
i stål. Ved tømming benyttes en renovasjonsbil som er bygget
spesielt for denne typen løsning. Tømmingen foregår ved at
hele innerdelen løftes ut og over bilen og tømmes via en luke
i bunnen.

HVORDAN BRUKE EN DYPOPPSAMLER?
På enkelte steder er dypopp
samleren åpen. Det betyr at
man åpner luken og legger
avfallet i skuffen. På de
stedene der dypoppsamleren
er låst, vil de som skal ha
tilgang få utdelt en nøkkelbrikke man låser opp innkastet med. Alle dypoppsamlerne
er merket med hva slags avfall som skal kastes i den gitte
containeren. Det er viktig å sortere riktig også her.

HVORFOR BRUKE DYPOPPSAMLER?
En dypoppsamler er en estetisk mye bedre løsning enn en
vanlig stålcontainer eller en rekke med mindre plastbeholdere.
Det eneste som er synlig over bakkenivå er selve innkastet.
En dypoppsamler gir dessuten bedre skjerming mot støy og
lukt. I tillegg er det langt mer brannsikkert å legge avfallet
i stålcontainere i bakken enn i vanlige avfallsbeholdere som
står i nærheten av hus og andre bygninger.

KJEKT Å VITE

Visste
du at:
RiG-PO
S
er tryk TEN
ket på

1. september 2015 går Porsgrunn kommune over på renovasjons
ordningen optisk sortering. Da blir det lik håndtering av avfallet
i hele Grenland. Mer informasjon om dette kommer til hver enkelt
husstand innen ordningen starter.

Returkartonglotteriet

For å samle inn flest mulige drikkekartonger
arrangeres Returkartonglotteriet. Alle kan 
delta og vinne i lotteriet – privatpersoner eller
organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag
etc. Årlig deles det ut premier for til sammen
1,6 millioner kroner, fordelt på 120 premier
á kr. 10.000 og fire premier á kr. 100.000.

• Når vi gjenvinner kartong,
bruker vi om lag ¼ av energien
i forhold til produksjon fra nytt
trevirke.
• Drikkekartonger er laget av
jomfruelig fiber, dvs. det er
første gang disse er i omløp.
• Når vi kildesorterer, reduseres mengden restavfall.
• Fibrene i drikkekartonger
kan gjenvinnes både seks
og syv ganger.
KILDE: GRØNT PUNKT

«TULLER DU!? VANT JEG?»
Ingrid Austad fra Siljan fikk gledessjokk
da hun hørte at hun hadde vunnet
10.000 kroner i Returkartonglotteriet.
– Først trodde jeg at det var en «tulleopp
ringing» da noen fra Renovasjon Grenland
tok kontakt. Hvordan og hvorfor i all verden
skulle jeg vinne i et lotteri jeg ikke hadde
deltatt i?
Det måtte flere telefoner til, og til og med
et MMS-bilde, før Ingrid var
overbevist. Og etter hvert
falt bitene på plass.
– Det var min bestemor, «Falle» Gerd
Austad som hadde
skylt, brettet og
stappet drikkekartonger.
Og så hadde
hun skrevet
mitt navn
på en av
kubbene!
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Åpningstider på 
avfallsanleggene
Eik – Bamble
Tirsdag: 07:30 – 15:00
Torsdag: 07:30 – 18:00
Bjorstaddalen – Skien
Mandag – onsdag og fredag: 07:30 – 15:30
Torsdag: 07:30 – 19:00
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 IKS
Besøksadresse:
Skistredet 10
3724 Skien
Postadresse:
Postboks 3046, Handelstorget
3707 Skien
Telefon: 35 10 10 10 (hverdager kl. 09-15)
E-post: post@rig.no
------------------------------Utgiver: Renovasjon i Grenland IKS
Ansv. redaktør: Anne Berit Steinseth

Opplag: 49.000
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Les mer om
lotteriet på
returkartong
lotteriet.no

Grafisk produksjon:
Bodoni AS

Trykkeri
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Hvert år brukes det ca. 720 millioner
drikkekartonger i Norge, dette er to
millioner kartonger daglig. Vi kaster
i snitt 140 drikkekartonger årlig.

100%

