Nå innfører vi en enklere og
bedre sorteringsordning
TUSEN TAKK FOR AT
DU BRYR DEG

Løsningen
for et felles løft
for miljøet

De mest stilte
spørsmål om den nye
sorteringsordningen

Når vi nå innfører ny sorteringsordning i Narvik kommune,
er det ikke bare fordi det blir enklere og bedre for alle
innbyggerne. Det handler like mye om vår plikt til å ta vare på
miljøet og ressursene for dem som kommer etter oss. Dette
fokuset er selve nerven i alt vi gjør. Det er derfor vi i HRS går
på jobb hver eneste dag.

Hvor skal dunkene plasseres?
Dunkene må plasseres på egen eiendom og må ikke være til
hinder for fotgjengere, trafikk eller brøyting på vinterstid.
Noen velger å ha alle dunkene stående ved huset. Noen har
noen dunker ved hus og andre for eksempel i garasjen. Det
viktigste er at det er praktisk for dere og enkelt å trille fram
dunkene på tømmedag.

Det settes ambisiøse mål for materialgjenvinning av
husholdningsavfallet både i Norge og EU. Den nye løsningen
som innføres skal bidra til å nå disse målene.
Gjennom de tre siste årene har den nye femdunksordningen
vært utprøvd og nøye fulgt opp blant annet i Beisfjord og i
vinter har vi innført ordningen i våre seks landkommuner.
De mange hyggelige tilbakemeldingene viser at sorteringsløsningen med fem dunker gir oss alle det absolutt beste
resultatet. Konklusjonen er at løsningen er meget bra for
lokalmiljøet. Den er enklere og bedre for husholdningene og
vi får betydelig mer avfall til materialgjenvinning.
Vi er klar til innsats, og det håper vi at også du er. Bare
tanken på å ta vare på den fantastiske naturen rundt oss burde være motivasjon og inspirasjon nok til å bidra med hele
hjertet. Målsetningen er ambisiøs og kan kun nås om
vi alle støtter opp om arbeidet.
La dette bli en del av vår felles miljødugnad.

Vil du vite mer?
Les mer, samt se inspirasjonsfilmen: “Tusen takk
for at du bryr deg” på vår hjemmeside: hrs.no
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Hvor ofte skal de tømmes?
Matavfall tømmes hver fjortende dag for å hindre lukt. De
andre dunkene tømmes hver 4. uke.
Hvordan skal det gå å tømme restavfall en gang i måneden
når dunken er full etter to uker i dag?
Mye av avfallet som i dag tar plass, er plastemballasjen. Når
du får sortert dette ut, vil avfallsmengden på restavfall bli
mindre. I husholdninger hvor det brukes bleier, anbefaler vi
å være påpasselig med å pakke bleiene inn i poser og knyte
disse godt. Skulle man ha behov for en større dunk, kan dette
avklares hos oss. Vi anbefaler likevel å teste ut ordningen en
periode før man går opp eller ned i størrelsen på dunkene.
Hva skal i dunkene?
Bak i brosjyren har vi laget en enkel sorteringsguide med
eksempler på avfall. Har du ytterligere spørsmål om
kildesortering, ta gjerne kontakt med oss.
Skal alle dunkene settes fram hver gang?
Nei, vi henter som regel to dunker av gangen. Bruker du vår
app, Min Renovasjon, vil du kunne aktivere varsling i appen
og få beskjed dagen før hvilke dunker som skal rulles ned til
vei. Appen vil også gi varsling når det er endring på tømmedager i forbindelse med helligdager eller annet.

Her er de fem dunkene som kommer

Matavfall

Plastemballasje

Restavfall

Tømmedager
Vi kjører biler med to adskilte kamre,
som betyr at vi henter to typer avfall
uten at dette blandes. (Se video på
vår nettside: hrs.no).

Glass- og
metallemballasje

Papir og drikkekartong

Visste du at hele 95 % av plasten i de nye dunkene er gjenvunnet plast.
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Matavfall: Annenhver uke.
Papir og drikkekartong: Hver
fjerde uke.
Plastemballasje: Hver fjerde uke.
Glass- og metallemballasje: Hver
fjerde uke.
Restavfall: Hver fjerde uke.

Plassering av dunk

Del gjerne med naboen

Innhentingen av avfallet er organisert slik at kun to av
dunkene tømmes i hver runde. Det betyr at det kun er to
dunker som skal rulles fram til kjørbar vei på tømmedag.
Husk å plassere dunkene med mellomrom, slik at våre biler
får tak i dunkene uten å velte andre.

Behovet for de ulike dunkene vil variere fra familie til familie,
og det er fullt mulig å gå sammen med gode naboer å dele på
enkelte av dunkene for å spare plass. Informasjon om
søknader og deling av dunk finner du på vår hjemmeside:
hrs.no.

Utenom tømmedag må dunkene plasseres på egen eiendom.
Dette for å ikke skape unødig trafikkfarlige hendelser, samt
at dunkene ikke skal være til hinder for framkommelighet og
brøyting på vinteren. Dunkene kan plasseres innenfor gjerde,
i garasje, ved huset o.l.

Viktig med full oversikt
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Det er viktig å vite hva du skal og hva du ikke skal putte i
dunkene. Full oversikt over det får du på www.hrs.no. Her
kan du også se hva som skjer videre med avfallet, og du
kan lese mer om returkartonglotteriet hvor du kan vinne
opptil 100.000 kroner.

Viktig å vite om farlig avfall
Farlig avfall, EE-avfall og batterier skal ikke kastes i
restavfall. Dette fordi det inneholder miljøgifter som
ikke er ønskelig ute i naturen – enten ved at det siver ned
i jorda eller spres gjennom luften. Logg deg gjerne inn
på hrs.no/kildesortering for å lære mer om farlig avfall,
ee-avfall og batterier.

Mer nyttig informasjon
Informasjon om hva som tømmes når får du på vår
hjemmeside: hrs.no, via vår app og gjennom vår
sms-varsling. Husk å aktivere varsling i appen.
Følg oss også på Facebook:
@halogalandressursselskap

!
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Aviser og ukeblader

Hundeposer og
bleier

Skrell, skrotter,
frukt og grønnsaker

Tørkeruller og
toalettruller

Glanset gavepapir

Eggeskall og nøtter

VIZUELLI.NO

Egen dunk

Egen dunk

Vi oppfordrer til å
redusere restavfallet.

Svanemerket trykksak

Kun nedbrytbart
avfall i matavfall.

Lett tilgriset tørke- Veldig tilgriset plast
og papir
papir og servietter

Drikkebokser uten pant

Plastposer

Kartongemballasje

Ødelagte leker

Kjøtt- og beinrester

Egen dunk

Egen dunk

Husk å delta i
Skyll av smuss fra
returkartonglotteriet.
emballasjen

Pappesker med
bølgepapp leveres
gratis hos HRS.

Egen dunk

UFF/Fretex

Glass og hermetikk kan Husk at alle tekstiler
gjenvinnes igjen og igjen. må være rene og
tørre.

Telyskapsler i metall

Metalltuber

Metallkorker og
-lokk

Plastbeger,
bokser ol.

Stearinlys, sneiper og
plasttuber

Fisk og skalldyr

Sengetøy

Gardiner

Hermetikkbokser

Plastflasker eks:
sjampo, ketchup ol.

Konvolutter

Avkjølt aske og
grillkull

Teposer, kaffefilter og kaffegrut

Drikkekartonger

Håndklær

Glassflasker og
- krukker
Sko

Klær

Plastemballasje

Aluminiumsfolie og
- emballasje

Glass og hermetikk Tekstiler, klær og sko
- til gjenvinning
- til ombruk

Reklame

Blomsterpotter i
plast

Plastemballasje
- til gjenvinning

Elektronikk som
fungerer

Skiutstyr

Sykler

Servise

Bøker

Møbler

Gjenstander til
ombruk

Hvitevarer

Seconhand-butikk

Egen container

Eget område

Det er gratis å
lever inn farlig avfall.

Whitespirit

Alle batterier

Ledninger

Datamaskiner

Sparepærer

Lim

Maling og lakk

Impregnert tre

Farlig avfall

Barbermaskin

Blinkesko

Mobiltelefon

Elektriske leker

Elektroavfall

Sorteres på anlegg

Kan andre ha nytte av Det er alltid gratis å
levere EE-avfall!
dine ting?

Sorteringsguide

Støvsugerposer

Bakverk

Papir og kartong
- til gjenvinning

Restavfall
- til energigjenvinning

Sortering hjemme

www.hrs.no

Matavfall
- til kompostering

@HRSHålogalandRessursselskap

Ta kontakt med
oss. Vi hjelper
deg gjerne til å bli
ennå flinkere til å
sortere.

Har du spørsmål
til sortering?

Denne
sorteringsguiden
viser eksempler
på hva som skal
sorteres hvor.

Offentlig informasjon

