START JANUAR 2023

NYE DUNKER – NY ORDNING.

Hvo rdan
kild esor tere
Det du trenger å vite i forbindelse med oppstart av
ny ordning for kildesortering i Karmøy kommune.
Se også karmoy.kommune.no

KJÆRE INNBYG GER

NYE DUNKE R

De nye dunkene du har fått skal bidra til en god og ansvarlig sortering
i Karmøy kommune. Den nye ordningen erstatter den gamle i sin helhet.
Ordningen er en viktig del av det store løftet vi gjennomfører for å nå nye
nasjonale sorteringskrav og bærekraftsmål. Innføringen gir oss en moderne
løsning, bygget på en ny nasjonal standard for sorteringsmerker. Det gjør det
lettere å vite hvordan du skal sortere uansett hvor i landet du befinner deg.

Alle dunkene dine vil byttes ut til nye moderne beholdere.Beholderen
for restavfall er utstyrt med lokksikring, og er klargjort for automatisk
registrering av tømming. Oppbevaringsboksen for farlig avfall videreføres.
I tillegg innføres ordning med plastsekker for innsamling av plastemballasje.
De gamle beholderne samles inn etter at de nye er utlevert, og dette vil
bli varslet på sms. De gamle beholderne vil bli til nye plastprodukter.

Avfall er en viktig ressurs og råstoff for produksjon av nye produkter. For
å tilfredstille nye krav må vi ha en kraftig økning i hvor mye av avfallet
som materialgjenvinnes. Det skal vi klare med nye behandlingsløsninger, nye
sorterings- og innhentingsløsninger, og ikke minst ved hjelp av deg som
innbygger. Rett sortering hjemme er det beste grepet for å sikre at avfallet
holder rett kvalitet til å bli til nye ressurser, og for å holde kostnadene nede.
Denne brosjyren viser hvordan du kan sortere riktig i de ulike dunkene hjemme.
I 2023/24 åpner vi ny gjenvinningsstasjon i Borgaredalen miljøpark. Da vil du
få mer informasjon om hvordan du skal sortere annet avfall som ikke skal i
dunkene. Vi håper brosjyren blir godt lest, og gjerne lagt til side for senere
oppslag.

Ny krok til plastsekk

Matavfall

Papp, papir
og kartong

Emballasje av
glass og metall

all

Restavf

Plastemballasje

NYE TIDER KREVER NYE TANKER – OG DUNKER.
TAKK FOR DITT BIDRAG!

Farlig avfall

Matavfall
JARLE NILSEN
ORDFØRER

VIBEKE VIKSE JOHNSEN
RÅDMANN

Papp, papir

Emballasje av

og kartong

glass og metall

Restavfall

Boks til farlig avfall
og plastsekker til
plastemballasje

Hvorfor sortere?

DIN INNSAT S PÅVIRK ER
BÅDE MILJØE T OG
PRISLA PPEN
Alle produktene du omgir deg med kommer egentlig fra naturressurser.
Jorden har begrenset med ressurser, og vi opplever allerede stor mangel på
en del råvarer. Vi lever i et bruk- og kastsamfunn hvor mange av produktene
vi bruker har negativ påvirkning på miljøet, og ressursene går enten tapt
eller blir et forurensingsproblem når vi er ferdige med produktet. Det kan
vi ikke fortsette med. Derfor skal vi, sammen med resten av Europa, over til
et sirkulært samfunn hvor ressursene brukes om og om igjen når vi først har
lånt dem fra naturen. Sortering av avfallet ditt er et viktig steg for å få det
til.
Avfallet ditt er ressurser til nye produksjonsprosesser. Behandlingsanleggene
stiller nå strengere krav til avfallskvaliteten, så riktig sortering er viktigere
enn før. Jo mer avfallet er sortert, jo bedre priser får vi fra behandlingsanleggene. Det betyr at god sortering betyr lavere gebyr. Når det nye
systemet er i full drift, vil du også spare penger på neste gebyr dersom du
sorterer godt og klarer å stå over en tømming av restavfall.

Har du tenkt over hva
avfall egentlig er?
Se for deg løvbladet som faller av treet når sommeren er over.
Falle av = avfall.
Det er ikke søppel fra treet, men en ressurs, oppbrukt i sin nåværende
form, som tas opp igjen i naturen og blir til ny næring i et evig kretsløp.
Med riktig sortering og rett behandling, kan vi kopiere dette kretsløpet
fra naturen og sørge for at produkter som faller av når vi er ferdige med
dem, tas opp igjen i nye kretsløp. På den måten tar vi bedre vare på
naturen og klimaet, og reduserer behovet for å hente ut
stadig nye ressurser fra naturen.

SORTERI NGSMER KER
PÅ PRODUK TENE
Nå innføres en ny merkeordning i Norge. Merkene viser hvilken beholder
avfallet skal kastes i, og gjør det enklere å vite hvordan man skal sortere.
Stadig flere produkter blir merket. Om produktet er satt sammen av både
papir, metall- og plastemballasje kan du forvente å se tre merker. Det betyr
at du skal sortere metallbegeret som «emballasje av glass og metall»,
plasten som «plastemballasje» og papiret som «papp, papir og kartong».
Verre enn det er det ikke.
For å gjøre det enklest mulig får du også egne merker du kan klistre på
bossbøttene du har inne. Da finner du samme merking på produkt,
bossbøttene og dunkene ute. Da vet både store, små og besøkende hvordan
de skal sortere hos deg. Lekende lett!

Matavfall

Papp, papir
og kartong

Plastemballasje

Restavfall

Farlig avfall

Emballasje av
glass og metall

Matavfall

MATAVFALL

Ja, takk!

Nei, takk!

Matavfall er alt som du kunne ha spist.
Emballasjen må fjernes.

Alt som du ellers
kunne spist, som f.eks.
grønnsaker, frukt, fisk
og kjøtt i tillegg til:

Alt annet som ikke er
spiselig og emballasjen
til maten.

blir til biogass og jordprodukter

Maten vi kaster årlig i Norge, kunne gitt mat til mer enn
én million mennesker og har en verdi på over 22 milliarder
kroner. Det er derfor viktig at vi blir flinkere til å spise opp
maten. Som regel er den fullt brukbar lenge etter «best før
dato». Sjekk nettet for informasjon om hvordan du kan lage
restemat og redusere matsvinnet.

Muggen og råtten mat
Eggeskall
Kaffegrut og filter
Små bein
Tørkepapir

• Bruk korga som følger med. Den bidrar til å tørke avfallet
litt, og reduserer lukt. Bruk den til å frakte posen ut til
beholderen for tømming.
• For å få ny rull med matavfallsposer, knyter du en handlepose på håndtaket i front på matavfallsbeholderen,
og renovatøren legger igjen en ny rull med poser på neste
tømming.
• Frys gjerne ned mat som kan lukte dersom det er varmt
og lenge til neste tømming.

Matavfall

Visste du at energien fra
et bananskall gir nok
biogass til å kjøre en
personbil 100 meter?

Matavfall

Blir til råstoff i produksjon av nytt papir
og ny emballasje av papp- og kartong

Ja, takk!

Nei, takk!

Aviser og blader/reklame

Glanset gavepapir

Bøker, kun paperback

Bøker med hard perm (restavfall)

Drikkekartonger

Bursdagskort med lyd/lys

Kartong
(egg, mat, pizza, mais, vaskemidler osv.)

Det er stort behov for papir i verden, og det er viktig å
sortere ut dette. Er du en av de som fyrer i peisen med
papp og papir? Da brenner du opp en viktig ressurs,
samtidig som du soter til din egen pipe. Bruk papirbeholderen heller, så sparer vi miljø og penger.

Konvolutter

Brødposer

(også med vindu)
(riv gjerne av plasten)

Små mengder pappesker
(Større mengder leveres til miljøparken
eller forhandler). Husk å flate ut
eskene for å få bedre plass.

Hvis du vil vinne i returkartonglotteriet, må du
skrive navn og nummer på kartongen. Årlig trekkes
det ut 120 kartonger med 10.000 kroner i premie
og 4 premier på 100.000 kroner i Norge.
For mer informasjon se www.grontpunkt.no
Papp, papir og kartong

(restavfall)

(elektrisk)

Papp, papir og
drikkekartong

PAPP, PAPIR
OG KARTON G

Papp, papir og
drikkekartong

PLASTE MBALLA SJE
Blir til nye plastprodukter, for eksempel
leker, poser og hagemøbler

• Er plastemballasjen vanskelig å få ren, kastes den som
restavfall.

Nei, takk!

Plastfolie, strekkfolie
Plastposer
Plastbrett (frukt, bær kjøtt)
Plastflasker (sjampo, vaskemidler)
Plastflasker for mat (olje, ketchup)
Plastbeger (yoghurt, rømme)
Plastpotter og plantebrett

Gummi
Skitten plast
Plastprodukter som ikke er
emballasje (tannkost, oppvaskbørste,

• Oppsamlet plastemballasje legges i utdelt plastsekk.
• Før innsamling knyttes plastsekken og settes ut til
henting sammen med tømming av papiravfall. Heng
sekken på den lilla kroken på papirbeholderen.

presenning, bygningsfolie)

Vedsekk
Flasker og kanner som har
inneholdt oljeprodukter,
brannfarlig eller giftig avfall
(leveres miljøstasjon for farlig avfall)

• For å få ny rull med plastretursekker, knyter du en
”handlepose” på håndtaket i front på pappbeholderen,
og renovatøren legger igjen en ny rull med sekker.
• Sekkene skal ikke brukes til annet, heller ikke til
levering i miljøparken.
Plastemballasje

Plastemballasje

• Skyll skitten plastemballasje i kaldt vann ved behov.

Ja, takk!

RESTAV FALL

Ja, takk!

Nei, takk!

Bleier, bind og q-tips

Emballasje av glass og metall

Bøker med stive permer

Tekstiler

Restavfall er en dyr avfallstype, så jo bedre alle sorterer, jo lavere
blir renovasjonsgebyret. For at vi sammen skal nå de nye lovkravene,
må vi redusere restavfallet.

CD-plater og kassetter

Leker som blinker og lager lyd

Glanset gavepapir

(elektrisk avfall)

Drikkeglass, krystall

Byggavfall - leveres miljøparken

Ny gebyrmodell

Gummi, lær og skinn

Gips

Husdyrekskrementer

og leveres miljøparken)

Blir til oppvarming av boliger og strøm

Nye krav - slik kan du bidra til lavere pris
Plastemballasje

Ekstrasekk
Har du litt ekstra restavfall i forbindelse med jul eller spesielle
anledninger? Da kan du sette ut en forhåndsbetalt ekstrasekk for
restavfall ved neste tømming. Dette er ikke vanlige sekker, men
sekker merket med «Forhåndsbetalt ekstrasekk», hvor kostnad for
transport og behandling av avfallet er dekket. Sekkene kan kjøpes
på bibliotekene i kommunen (kun Vipps), servicetorget og
i miljøparken.

Porselen, keramikk

Restavfall

Renovasjonsbilene er utstyrt med sensorer som registrerer når dine
beholdere tømmes. Produserer du lite restavfall og kan stå over
neste tømming, blir det totale tømmegebyret ditt lavere. Denne
gebyrmodellen trer i kraft i løpet av 2023.

(utvikler farlig gass ved forbrenning

og Ildfaste former
(større mengder leveres i miljøparken)

Kast den knuste
kaffekoppen i
restavfall, så unngår
du å ødelegge ett
tonn sortert
emballasje av glass.

Matolje og stekefett
(i tett beholder)

Restavfall

EMBALL ASJE AV
GLASS OG METALL
Glass blir til nye glassprodukter, glasopor
og isolasjon. Metallemballasje blir
til nye metallprodukter

Ja, takk!

Nei, takk!

Aluminiumsformer

Alt som ikke er emballasje

(fiskebeger, grillformer)

Gryter og stekespader

Hermetikkbokser
Syltetøy- og matglass
Glassflasker uten pant
Brukte telys i aluminium
Påleggstuber i metall

Drikkeglass og tallerkener
Ildfaste former
Porselen og keramikk
Peisglass

(nesten tomme går fint)
Restavfall

• Glassemballasje egner seg svært
godt til gjenbruk, for eksempel til
oppbevaring av småting eller
matrester.

Aluminiumsfolie
(trykk flere sammen til en ball)

Dersom metallemballasjen kastes i restavfallet, må vi betale for
å transportere det til et forbrenningsanlegg hvor aluminiumen
smelter og representerer et problem for anlegget.

Emballasje av glass og metall

Emballasje av glass og metall

• Vi får betalt for å levere emballasje
av glass og metall til behandlingsanlegget, så jo mer vi sorterer ut,
jo mindre blir avfallsgebyret.

Obs! Alle de fire siste
punktene kan kastes
i restavfall i små
mengder, men lever
helst i Borgaredalen.
Disse tingene har
andre smeltepunkt
som kan ødelegge
produksjonen av
nytt glass.

FARLIG AVFALL
OG SMÅELE KTRISK
Farlig avfall destrueres slik at det ikke havner
i naturen. Småelektrisk blir til nye produkter.

NYHET 2023!
Foreløpig leverer du farlig avfall til miljøparken, men i løpet av 2023
vil vi starte en innsamlingsordning hvor miljøbilen kommer hjem til
deg, i tillegg til mottak i miljøparken.

Hvor kan jeg kaste hva?
Hentes
(start 2023)

Miljøpark

Butikk

Batterier
Farlig avfall

Emballasje av glass og metall

Farlig og elektrisk avfall i restavfallet er fy fy.
Riktig håndtering av farlig avfall er viktig for å hindre at miljøskadelige
stoffer havner i naturen. Det sendes derfor til egne forbrenningsanlegg
som destruerer stoffene på en trygg og sikker måte. Elektrisk avfall må
også sorteres ut for å sikre resirkulering av viktige metaller, og for å
hindre brannfare. Hvert år oppstår over 100 branner i norske avfallsanlegg, ofte som følge av at noen har kastet batterier i restavfallet.
Bruk den røde boksen for sikker oppbevaring av avfallet. Er du ekstra
flink, teiper du endene på batteriene. Da reduserer du også faren for
brann i batterilageret hjemme. Alt elektrisk avfall kan leveres til
butikker som selger slikt, uavhengig av hvor du har kjøpt det.

Lyspærer
Maling
Spraybokser
Elektriske leker og
produkter
Parfyme
Insektsmiddel/
kjemikalier
Større volum

Er produktet merket med faresymboler, er det farlig avfall.
Farlig avfall

LAST NED APPEN
Bruk appen ”Min renovasjon” for informasjon,
oversikt over tømmedager med mer.
1.

Last ned appen og registrer din bolig.

2.
		

Du kan også legge til flere adresser som hytte,
og andre boliger du følger opp.

3.

Velg når og hvordan du vil motta tømmevarsel.

Hva kan du bruke appen til?
•

Informasjon om sortering, priser, åpningstider, pakketips med mer.

•

Melde fra til renovasjonen om manglende tømming og lignende.

Appen vil bli totalt
oppgradert mot 2023

SPAR PENGER

JEG STÅR OVER

Slik kan du bidra til lavere renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyret skal blant annet dekke kostnader for å transportere
og behandle avfallet. Det dyreste avfallet er restavfall. Jo mindre
restavfall vi alle produserer, jo lavere blir kostnadene og dermed
gebyret. Velg produkter som kan resirkuleres, og sorter riktig.

Slik betaler du for tjenesten
• Grunngebyret, gir tilgang til tjenestene i Borgaredalen miljøpark,
og avfallsdunker hjemme
• Tømming av restavfallsbeholder
• Subsidiert leveringskostnad når du leverer avfall til miljøparken.
Avhenger av leverte mengder og avfallstype.

Reduser restavfallet - spar penger
Dersom du sorterer godt og produserer lite restavfall, kan du stå over en
tømming. Du vil kun bli fakturert for de gangene restavfallsbeholderen
tømmes. Bilen registrerer tømmingen automatisk. De andre avfallstypene
er ikke påvirket av dette.

Smart tømming
De nye beholderne har en innebygd brikke
som gjør at renovasjonsbilen kan registre
at din beholder blir tømt. På den måten
kan vi registrere om du står over en
tømming av restavfall. Slik kan du spare
både miljøet og penger.

PRAKTIS K INFORM ASJON
Sett frem dunken(e)
Husk at fra januar 2023 må du sette frem
aktuelle beholdere for tømming innen kl. 07.00
på tømmedagen.

Sikre dunken fra å velte
Sikre beholderen fra å velte så de
ikke blir skadet. Bruk lokksikringen
på restavfallsdunken.

Matavfall

Husk at ved tømming må beholderne stå
maks 5 meter fra veien hvor renovasjonsbilen kjører.

Bioposer er ferskvare
Bioposene til matavfall er 100% komposterbare
og brytes ned. De er merket med produksjonsdato (mnd/år). Er bioposene dine lagret mer
enn 1 år, vil du kunne oppleve at de revner
lettere. Prøv å lagre dem mørkt og kjølig
og be om nye poser om de er blitt for gamle.
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Riktig avstand

Medisiner og sprøytespisser
Medisinrester leveres til apoteket.
Sprøytespisser kan samles i plastflaske
med kork og kastes i restavfall.

RYDDEAVFALL OG
STØRRE GJENSTA NDER
SKAL TIL MILJØPA RKEN
Beholderne hjemme er kun ment for det daglige husholdningsavfallet.
Resten leverer du i Borgaredalen miljøpark. I løpet av 2023/2024 ønsker
vi deg velkommen til en helt ny og mer kundevennlig gjenvinningsstasjon!

NYTT ANLEGG ÅPNER 2023/2024

NYE DUN KER
NYE TIDE R
Det du trenger å vite i forbindelse med oppstart av
ny ordning for kildesortering i Karmøy Kommune.
Se også karmoy.kommune.no

