
Nå innfører vi en enklere og bedre
sorteringsordning i din kommune.
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Fem dunker – lav terskel
Gjennom de tre siste årene har den nye femdunksordningen 
vært utprøvd og nøye fulgt opp blant annet i Beisfjord.  

Tilbakemeldingene har vært strålende. Innkjørings-
perioden oppleves kort og sorteringen fremstår både 
hensiktsmessig og med lav terskel.

Den hyggelige statistikken og de mange gode tilbake-
meldingene, 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. 

De fem dunkene for hverdagsavfall er: 
1. Matavfall. 2. Papir og drikkekartong. 3. Plastemballasje. 
4. Glass- og metallemballasje. 5. Restavfall. 

Vi skal legge all vår erfaring og kompetanse til grunn for å få 
dette til sammen med dere. Tusen takk for du bryr deg.

Enklest og best
Når vi nå innfører ny sorteringsordning i alle våre 
kommuner, 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.

Retningslinjene som ligger til grunn for den nye sorterings-
ordningen er hentet fra et EU-direktiv som skal sørge for 
høyere materialgjenvinningsgrad av avfallet vårt. Allerede 
i 2020 skal halvparten av husholdningsavfallet gå til 
materialgjenvinning og frem mot 2030 skal dette økes til 
65 prosent. Det er ambisiøst, men vi er klar til innsats, og 
det håper vi at også du er.

For selv om vi allerede er flinke til å sortere, er det mulig 
å gjøre mer. 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.
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Vi har alle en plikt til å ta vare på miljøet og 
ressursene for dem som kommer etter oss.



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.

Viktig med full oversikt  
Det er like viktig å vite 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.
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              Plastemballasje

Dette er myk emballasje av plast som 
har inneholdt et annet produkt. Fjern 
produktrester og skyll emballasje-
plasten i kaldt vann før den kastes. 
Svært skitten plast skal kastes som 
restavfall. 

Eksempel:
• Ketchup- og sjampoflasker
• Emballasjeplast fra pålegg som for  
 eksempel salami, hvitost ol. 
• Plastposer/bæreposer
• Plastkanner, beger o.l. (rømmebeger,  
 yoghurt o.l.)
• Kaffeposer, potetgullposer (har de  
 sølvfolie på innsiden, må de kastes 
 i restavfall)

              Glass- og metallemballasje

Alt av emballasje bestående av enten 
glass eller metall, som du har hatt mat 
og drikke i, kan sorteres som glass- og 
metallemballasje. Husk å skylle glass- 
og metallemballasje i kaldt vann. 

Eksempel:
• Flasker uten pant 
 (øl- og vinflasker)
• Syltetøyglass 
• Taco- og barnematglass
• Hermetikk 
• Kaviar- og majonestuber
• Aluminiumsfolie og -former
• Metallkorker
• Drikkebokser uten pant

               Restavfall

Det av hverdagsavfallet som ikke kan 
sortes som noe annet, skal sorteres 
som restavfall. Batterier, farlig avfall 
og elektrisk og elektronisk avfall skal 
ikke kastes i restavfallet. 

Eksempel:
• Støvsugerposer
• Bind og bleier
• Hundeposer og kattesand
• Bomull, plaster og gasbind
• Snus og sneiper
• Engangslinser

Her er de fem dunkene og hva de skal inneholde

! !

            Matavfall

Alt som kan brytes ned og bli til jord 
skal kastes i matavfall. En tommel-
fingerregel er: Kan det spises, skal 
det kastes i matavfall. 

Eksempel: 
• Matrester
• Tørkepapir og servietter
• Eggeskall, teposer og kaffegrut
• Små mengder blomster (ikke   
 potter)

Bleier, emballasje til mat og plast 
er eksempler på ting som ikke skal 
sorteres som matavfall. Husk å bruke 
bioposer til matavfallet ditt. 

               Papir og drikkekartong

Her kan du kaste alt av papir og 
drikkekartong. Bølgepapp (hvor man 
i tverrsnittet av pappen ser tydelige 
bøler) skal ikke kastes sammen med 
papir og drikkekartong, men bringes 
til nærmeste miljøstasjon. 

Eksempel:
• Reklame
• Magasiner, aviser, kataloger
• Bøker uten stiv perm
• Drikkekartong (husk returkartong-
 lotteriet)
• Konvolutter og gråpapir
• Emballasjekartong

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). 

Ved den nye ordningen henter vi 
matavfall hver fjortende dag, hvor vi 
annenhver gang blir å ta med restav-
fall og plastemballasje. I tillegg får 
alle en tømmedag hvor vi henter 
papir og glass- og metallemballasje. 

Ta i bruk dunkene når de blir utlevert. 
Info om tømmedager er tilgjengelig 
på vår app, Min Renovasjon, og på 
vår hjemmeside: hrs.no

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
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. 

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.  

Slik vet du dagene for tømming
Informasjon om hva som tømmes når får du på vår hjemme-
side: hrs.no, via vår app og gjennom vår sms-varsling.
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Del gjerne med naboen 
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.

!Visste du at hele 95 % av plasten 
i de nye dunkene er gjenvunnet plast. 

▲



Når starter vi 
i din kommune?
Ibestad vil være første kommune ut med den nye 
ordningen. Her vil de nye dunkene rulles ut i løpet av uke 
44/45. Deretter vil vi følge den vedlagte fremdriftsplanen 
som er vist under, og i løpet av første halvår 2020 har alle 
våre kunder og brukere fått sitt nye sett med avfallsdunker.

Fellesløsninger for Harstad 
og Narvik
Grunnen til at Narvik og Harstad må vente til våren 2020, 
er at vi velger å bruke tid på å kartlegge alle nabolag som er 
egnet for en felles løsning.
 
Mer informasjon om deling av dunk får du på vår hjemme-
side: hrs.no
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Vår utrullingsplan

!“Vi skal legge all vår 
  erfaring og kompetanse
  til grunn for å få dette 
  til sammen med dere.”

Kommune                                                Uke

Ibestad                                                                                               44/45 
Lavangen 46 
Gratangen 47 
Skånland 46 
Tjeldsund 48
Evenes 48 
Kvæfjord 49
Nye Narvik (Tysfjord og Ballangen) og 
Harstad - våren 2020. 
* Med forbehold om endringer på grunn av værforhold. 
Nettsiden vår: hrs.no  er alltid oppdatert. 



Restavfall som ikke kan sorteres, blir energigjenvunnet. 
Restavfallet sendes til Kiruna i Sverige hvor det brennes i 
forbrenningsanlegget. Varmen fra forbrenningsanlegget går 
til fjernvarmeanlegget som varmer opp både offentlige og 
private bygg i den nord-svenske kommunen.
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Sortert avfall sparer naturen og blir til nye produkter
Vi sender avfallet til ulike gjenvinningsbedrifter der avfallet 
brukes som råstoff til nye produkter eller omdannes til 
energigjenvinning. Slik klarer vi å nyttiggjøre oss avfall uten 
å ta av naturens egne resusser. For tiden benytter vi oss av 
følgende ordninger:

Matavfallet ditt sendes til Iris Salten i Bodø hvor det blir til 
nærings- og blomsterjord.

Plastemballasjen din sendes til gjenvinning via Grønt punkt 
til fabrikker i Europa som smelter den om til plastgranulat 
som i sin tur brukes til å produsere nye plastprodukter.

Glass- og metallemballasje fra våre kommuner sendes 
til gjenvinningsanlegget til Sirkel på Onsøy utenfor 
Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og 
gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye  
produkter. Glass kan gjenvinnes til nye produkter eller som 
for eksempel byggematerialet Glasopor. Hermetikk kan 
gjenvinnes og bli til nye produkter som ny hermetikk, 
stekepanner, bildeler, kleshenger, sykler o.l. 

Papiret du sorterer blir sendt til Norske Skog på Skogn i 
Trøndelag som omgjør det til en papirmasse som igjen blir 
nytt papir.

Bodø

Mo i Rana

Skogn

Kiruna

Europa Fredrikstad



Vakre Beisfjord har vist vei
I vakre Beisfjord utenfor Narvik har vi testet ut den nye 
sorteringsordningen siden 2016. Tilbakemeldingene har 
vært svært gode og vi takker alle innbyggerne både for 
deres vilje til å ta vare på nærmiljøet og for at de har gått 
foran og vist vei for oss andre.

Under kan du lese om noen av erfaringene som ble gjort 
under prøveperioden.

- Far, du må sortere!
Svein Hergot (67) må innrømme at han var blant 
skeptikerne da utprøvingen av ny sorteringsordning 
startet opp i Beisfjord i 2016. 

- Jeg var ikke alene om skepsisen som handlet om alt fra 
dunkplassering og troverdigheten rundt videre sortering hos 
HRS, til den totale miljøgevinsten dette kunne bidra til. 

Noen av de som bidro til at jeg endret holdning var barne-
barna som irettesatte meg og oppfordret meg til å heller 
sortere da jeg var i ferd med å kaste en tom melkepakke på 
bålet utenfor hytta. 

Etter at ordningen kom skikkelig i gang og de første sekkene 
vi startet med ble erstattet med plastdunker, har det virkelig 
gått seg til. I dag kan jeg ikke tenke meg en enklere og 
bedre måte å håndtere og sortere avfallet på, sier den godt 
fornøyde Beisfjordingen.

Åtte år og sorteringssjef
- Hos oss er Bernhard selvutnevnt sorteringssjef, forteller 
Marte Kufaas i Besfjord.

Sammen med Lillian på fem år og Bernhard på åtte har hun 
den senere tid fått øynene opp for hvilke konsekvenser 
søppel i naturen kan gi.

- Vi har nok ikke vært spesielt miljøbevisste tidligere, men 
det har gjort inntrykk å se alle nyhetene som omhandler 
plast i havet. Det har gjort noe med oss å se hvordan dyr og 
fugler blir skadet å må lide for at vi mennesker etterlater oss 
avfall i naturen. Resultatet er at vi nå plukker med oss avfall 
når vi er ute og tar det med hjem, forteller Marte.

Der hjemme er det en som tar full kontroll.

- Bernhard er lidenskapelig opptatt av at alt skal havne i 
riktig dunk, og at dunkene settes ut i rett tid. Den nye 
ordningen har rett og slett bidratt til at vi alle er blitt mer 
miljøbevisste, forklarer Marte.

I begynnelsen var også hun skeptisk til ordningen og tenkte 
at det ville bli mye jobb til liten nytte.

- Det tok overraskende kort tid å komme inn i det, og det 
opplevdes enkelt å iverksette. Saken er jo at vi alle liker å ha 
det ryddig og reint rundt oss, og jeg tror ordningen skaper 
mer bevissthet rundt det å ta miljøet på alvor, sier Marte. 
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Hanne Johnsen Handå møter du i inspirasjonsfilmen vår: 
“Tusen takk for at du bryr deg.” Den  kan du se, samt  lese 
hele intervjuet med henne på vår hjemmeside: hrs.no

Ta vare på alt det fine
- Vi lever midt i et naturparadis omgitt av høyreiste fjell og 
trange fjorder.  Et landskap og en natur som til alle tider 
har fått besøkende til å sperre opp øynene og leite etter de 
beste superlativene. 

- Derfor hviler det et stort ansvar på alle oss som bor midt i 
alt det vakre. Et ansvar om å ta vare på og forvalte naturen 
slik at den forblir like vakker og storslått som den er i dag.

- Bare på den måten kan fremtidige innbyggere kunne leve 
og bo i de samme storslagne omgivelsene som oss, og bare 
på den måten kan vi fortsette å begeistre besøkende også i 
fremtiden. Dette klarer vi på ingen måte alene. Dette må vi 
gjøre sammen, sier Hanne Johnsen Handå.

Terje Harlund jobber i HRS i Narvik. Han gleder seg stort til å
gå i gang med den nye sorteringsordningen og er overbevist
om at dette blir veldig bra.

Vi lykkes når alle 
tar ansvar 
- Det vises kanskje ikke så godt på våre biler, men når vi 
henter to avfallstyper samtidig betyr det at våre biler har 
to adskilte mager. Avfallet blandes ikke – verken i våre biler 
eller på vårt anlegg. På vår nettside: hrs.no  kan du se video 
hvordan biler med to kammer eller mager fungerer. Vi tar 
sortering på alvor, og våre innbyggere skal vite at alt det de 
sorterer også forblir sortert. Skal vi lykkes, må vi ta ansvar 
sammen.

- Vi opplever at innbyggerne i vår region er flinke til å sortere, 
og tror de vil bli enda flinkere med vår helt nye sorterings-
ordning, sier en spent og fornøyd Terje Harlund.

Vil du vite mer?
Les mer, samt se inspirasjonsfilmen: “Tusen takk 
for at du bryr deg” på vår hjemmeside: hrs.no

Hold deg oppdatert med vår app. Husk å aktivere 
varsling i appen.  
Følg oss på Facebook: @halogalandressursselskap

!

TUSEN TAKK FOR AT DU BRYR DEG

Offentlig informasjon


