
Velkommen på 
perrongen!

ONSDAG 2. MAI åpner nye Pasadalen 
gjenvinnings stasjon med brask og bram. 
 Brukerne kan glede seg til å ta i bruk et 
topp moderne anlegg godt tilrettelagt for 
inn- og utkjøring, ombruk og sortering.

MAI 2018

O F F EN T L I G INF O R M A S J O N

TAKK FOR AT DU SORTERER!
RIG POSTEN#1
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NYE  
PASADALEN 

GJENVINNINGS

STASJON



RiG har som målsetting å utnytte ressursene  
i avfallet bedre enn i dag, ved at mer avfall går  
til materialgjenvinning og nye produkter.  

For å få dette til er vi avhengig av hjelp  
fra deg. 

Det er derfor svært viktig at man følger 
 anvisningene på gjenvinningsstasjonen, og er 
nøye med å sortere riktig.  

Tegningen viser oversikt over gjenvinnings-
stasjonen og hvor de ulike avfallstypene skal 
sorteres. Når du pakker bilen eller tilhengeren, 
bør det gjøres slik at det du først skal sortere  
ut ligger lett tilgjengelig. På den måten er det 
enklere å sortere riktig og du  slipper unødig 
bæring og gåing på stasjonen. 

Husk å sikre lasten!

KUN FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER  
OG MINDRE KJØRETØY
Pasadalen gjenvinningsstasjon er kun for  
private husholdninger. Næringskunder må  
levere avfallet til andre  godkjente mottak.

Maks tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg.  
Laste biler og traktorer ingen adgang. Dersom  
du ønsker å benytte større kjøretøy (med  
eller uten henger) må avfallet leveres på et 
 godkjent næringsmottak.

NYE PASADALEN GJENVINNINGSSTASJON er et topp 
moderne anlegg for mottak av avfall fra private 
husholdninger. 

Gjenvinningsstasjonen er designet for økt  sortering 
og bedre flyt i trafikken, noe som vil gjøre det 
enklere for deg å være miljø bevisst.  

Designet for økt 
kildesortering  
og gjenvinning

OMBRUKET

VINDUER / HVITEVARER / GROVAVFALL
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KJØREMØNSTERPASAPERRONGEN
Pasadalen gjenvinningsstasjon er muligens Norges 

eneste gjenvinningsstasjon med egen rundkjøring.  
Noe som gjør levering av avfall til en lek. 

Last av hageavfall, hvitevarer, grovavfall og lignende  
før du kjører opp på PASAPERRONGEN. 

Husk å svinge innom OMBRUKET hvis  
du har gjenstander som kan  

komme til nytte for andre!

På Pasaperrongen er alle  containere 
skiltet med avfallstype. Containerne 
blir flyttet etter behov. 

Detaljert  containeroversikt  
finner du på rig.no 

RYGGING FORBUDT
Man skal ikke rygge oppe  
på  perrongen. Enten må du 
bære  avfallet bort til riktig 
 container, eller kjøre ut  
og inn igjen.

METALLER

METALS

JA TAKK

Rene metallgjenstander

Ting delvis av metall 

 (barnevogn, kjøkkenstol etc)

Tomme malingsspann

NEI TAKK

Gassflasker

Brannsluknings-

apparat

Batterier

Kabler og ledninger

PAPP

CARDBOARD

JA TAKK

Pappesker

Bølgepapp

NEI TAKK

Papir

Aviser, m
agasiner, b

øker

Tilgriset papp

Plast 

Isopor

RESTAVFALL
NON RECYCABLE 

 WASTE

NEI TAKK

Farlig
 avfall 

EE-avfall 

Brukbare gjenstander

Rent tr
everk 

MetallerJA TAKK

Kun avfall s
om ikke  

kan gjenbrukes  

eller sorteres som 

andre  avfallstyper.

PRISER SOM TIDLIGERE
Personbil  50 kr 

Varebil/bil med  

henger (inntil 2 m3)  100 kr   

Mengder over 2 m3  100 kr/m3

GRATIS Å LEVERE
Hageavfall, EE-avfall,  

farlig avfall og ting  

til  gjenbruk.

OMBRUKET
Keops attførings
bedrift vil ha bemannet 
mottak for gjen
stander til ombruk.   
Vi håper alle legger  
de brukbare tingene 
lett tilgjengelig på 
hengeren. 

Keops har stor brukt
handel i Porsgrunn,  
og sørger også for 
 innredning av   kom  
munale  boliger. Her 
kommer tingene til 
nytte!



Husk å sikre lasten din! 

Kontakt oss 
Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har spørsmål angående avfall, åpningstider, tømmekalender, informasjon, 
 tømming, bytte av dunk, eller endringer i renovasjonsabonnementet. Tlf. 35 10 10 10 - post@rig.no 
Sommertid på kundesenteret 15. juni – 15. august: Hverdager utenom onsdag kl. 09.00 – 15.00. Onsdager kl. 11.00 – 15.00  

Har du hageavfall du vil bli kvitt? 
BESTILLING OG HENTING AV GROVAVFALL OG HAGEAVFALL

• Bestilling må skje senest tirsdag før hentedag.
• Renovatøren henter ikke avfall inne i hus, bakgårder, gårdsrom o.l.
• Avfallet må kunne håndteres av én person.
• Avfallet skal settes ut til veg senest kl 06.00 på hentedagen.
• Avfall som ikke blir satt ut til veg til avtalt tid blir ikke tatt med.
• Avfallet blir hentet i løpet av dagen/kvelden.
• Begrensninger i vekt og antall kolli man kan levere,  

se retningslinjer på www.rig.no. Pris pr henting 250,-

 GJENVINNINGSSTASJONENE
Eik – Bamble
Tirsdag og torsdag: 07.00 – 19.00

Bjorstaddalen – Skien
Mandag – onsdag og fredag: 07.30 – 15.30
Torsdag: 07.30 – 19.00

Rødmyr – Skien/Pasadalen – Porsgrunn
Mandag – fredag: 07.00 – 19.30
Lørdag: 09:00 – 17.00

rig.no

DETTE KAN DU LEVERE GRATIS  
PÅ  GJENVINNINGS STASJONENE
> Rent hageavfall
> Elektrisk og elektronisk avfall
> Farlig avfall
> Frityrfett og matolje
> Brukbare ting kan leveres i byttebua

SMSVARSLING
Vi kan sende en SMS dagen før dunken  
skal tømmes. Meld deg på via rig.no

KUNDESENTER
Åpningstider  
Hverdager utenom onsdag kl. 08.00 – 15.30  
Onsdager kl. 11.00 – 15.30
Telefon: 35 10 10 10
Epost: post@rig.no

Renovasjon i Grenland IKS 
Postboks 3046, 3707 Skien

Ansv. redaktør  
Anne Berit Steinseth

Grafisk produksjon 
Bodoni AS 

Opplag 
49.000 

Sekker og annet avfall som blåser av lasteplan og  tilhengere  
i forbindelse med transport til og fra  gjenvinningsstasjoner er 
et problem. Avfallet forsøpler langs veiene, og det kan skade 
både mennesker og dyr. Husk å sikre lasten med stropper, 
presenning, eller nett. 

HUSK Å BESTILLE  
HENTING INNEN  
TIRSDAG 8. MAI

Avfallet blir hentet  
mandag 14. mai.

BESTILLINGSFRIST HENTEDAG
UKE TIRSDAG UKE MANDAG

 19 08.05.18 20 14.05.18 Hageavfall
 23 05.06.18 24 11.06.18 Grovavfall
 32 07.08.18 33 13.08.18 Grovavfall
 36 04.09.18 37 10.09.18 Grovavfall
 41 09.10.18 42 15.10.18 Hageavfall
 45 06.11.18 46 12.11.18 Grovavfall
 49 04.12.18 50 10.12.18 Grovavfall

Tømmedager i mai
Det er mange helligdager i mai, husk å sjekke riktige  tømmedager.

TØMMEDAGER RESTAVFALL

Tirsdag 1. mai  kjøres onsdag 2. mai
Torsdag 10. mai  kjøres onsdag 9. mai
Torsdag 17. mai  kjøres onsdag 16. mai
Mandag 21. mai  kjøres tirsdag 22. mai

Tømmedag for papir står 
på tømmekalenderen.  
Se eventuelt www.rig.no 
for informasjon.

Forsøpling av hav og vassdrag  

er et enormt problem. Hver dag 

 tilføres havet og kysten store 

 mengder menneskeskapt avfall.  

Nå må vi rydde opp!

Meld deg på Strandryddedagen  

lørdag 5. mai, og gjør en innsats du også! 

Se www.rig.no, eller ta  

kontakt med  kundesenteret 

på telefon 35 10 10 10.


