STARTER JANUAR 2023

NY ORDNING. NYE DUNKER.
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GRATUL ERER MED NY
SORTER INGSOR DNING!
Fra januar 2023 vil du få hentet mer av det kildesorterte avfallet hjemme hos
deg. Vi kommer til å hente matavfall og restavfall hver 14. dag, papp/papir
og plastemballasje hver 6. uke og emballasje av glass og metall hver 12. uke.
Du har fått fire beholdere, samt sekker til plastemballasje og matavfallskurv
med poser til matavfall. Det vil bli gitt tilbud om innhenting av de gamle
beholderne etter at du har mottatt de nye. Dette vil bli varslet på sms i forkant.
Lokksikring
Vi har montert lokksikring på restavfallsdunkene. Den er enkel i bruk og det er viktig at du
«klipser» den på etter bruk, slik at vi sikrer at avfallet blir i dunken, selv om den velter. Dette
er et produkt utviklet i samarbeid med Karmøybedriften Arkos, og vi er først i landet med å
tilby dette til våre innbyggere.

Krok til plastretursekken
Den lilla kroken som matavfallskorga di hang på, henger du bakpå håndtaket på din nye papp/
papirbeholder. Klips halvsirkelen på håndtaket, med den lange sirkelen nedover. Der skal du
henge plastretursekken når det er tømming av papp/papir og plast. Denne sikrer at sekken ikke
tas av vinden.

Matavfall
Poser til matavfall er ferskvare og vil vare i 1-2 år om de lagres riktig. De bør lagres mørkt og
ikke for varmt. Lagres de feil vil de brytes ned og gå lettere i oppløsning, da de er fremstilt av
bioprodukter. En rull med 80 poser er normalt ett halvt års forbruk. I sorteringsbrosjyren kan
du lese hvordan du får flere poser når det nærmer seg tomt.
Matavfallskorga tar du i bruk på kjøkkenet. Den er utformet med lufting og uten lokk, for at
fukten skal fordampe og avgi minst mulig lukt. Når posen i korga er full, knyter du posen igjen
og legger den i matavfallsdunken ute. Bær den eventuelt i korga, så er du helt sikker på at den
ikke rakner. For all del, ikke bruk andre poser, som plast, til matavfallet enn de som vi leverer
ut. Matavfallet skal bli til biogass som erstatter diesel til biler, og restmassene blir til jordforbedring. Plast i matavfallet vil bli til mikroplast i jorda.

Glass- og metallemballasje
I beholderen for emballasje av glass og metall skal det kun kastes emballasje. Ikke drikkeglass,
krystall eller keramikk. Disse har andre smeltepunkt, og en eneste kaffekopp kan ødelegge
gjenvinningen av et helt tonn emballasje.

Renovasjonsgebyr
Noen vil oppleve endringer i renovasjonsgebyret. Den nye renovasjonsforskriften sier at hver
boenhet er gebyrpliktig. Dvs. har du registrert mer enn 1 boenhet i din bolig, vil du betale et
fastledd for hver boenhet. Fastleddet er likt også for fritidsboliger, og gir deg tilgang til beholdere
og innhenting av avfallet.
Gebyret vil også bestå av et variabelt ledd, basert på hvor ofte du setter fram restavfallsdunken
for tømming. Ruten vil kjøres hver 14. dag, men dersom du produserer lite restavfall/kildesortere godt, vil du kunne spare penger ved å stå over en tømming. Dette vil du kunne gjøre når
ny gebyrmodell trer i kraft i løpet av 2023. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal
betale, og minner oss alle på at det er lønnsomt å sortere godt.

Vi håper du setter pris på den nye ordningen. Om du lurer på noe vil du finne
mer informasjon i vedlagte brosjyre eller på karmoy.kommune.no.
Lykke til med ny renovasjonsordning og på forhånd takk for din innsats. Vi håper du vil bidra til
at vi sammen skal klare de nye lovkravene og ta bedre vare på ressursene.
Husk at god sortering bidrar til at vi kan holde renovasjonsgebyret ditt så lavt som mulig.

