
Lei av å ta med glass- og 
metall emballasje på tur?

I 2019 begynner vi  
med å hente glass-  
og metall emballasje 
hjemme hos deg!  
Ny beholder kommer  
til våren, innsamlingen 
starter til høsten.

NY 
HENTE-

ORDNING  

NESTE 

ÅR!

NOVEMBER 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#2

NYHETER, INFORMASJON, TIPS OG RÅD rig.no



Alle husstander, sameier og borettslag 
vil i løpet av våren skal få utplassert  
en ny beholder for glass- og metall-
emballasje. For de fleste husstander vil 
det si at de får en ny beholder tilsvarende 
den som er for restavfall. Beholderen  
får oransje lokk, og skal fylles med 
glass- og metall emballasje. Den vil bli 
tømt hver 8. uke, og første tømming  
skal etter planen skje høsten 2019. 

Hvorfor bare emballasje? 
Når det kommer til gjenvinning av glass og metall er det viktig at vi i 
denne beholderen bare får inn emballasje. For eksempel syltetøyglass, 
hermetikkbokser, aluminiumsfolie og lignende. Behandlet glass som 
 ildfaste former og lignende har ofte et høyere smeltepunkt enn vanlig 
emballasjeglass, og må leveres som restavfall.  Blanding av glass med 
forskjellige smeltepunkt kan svekke 
kvaliteten, eller ødelegge hele partier 
med glass.   

Vi vil jobbe aktivt med informasjon  
slik at folk vet hvordan man skal 
 sortere, og hva som kan gjenvinnes.  
Alle husstander vil få informasjon  
hjem i postkassen, og det vil ligge  
mye informasjon på våre nett sider.  

Prøv sortere.no
Du kan allerede nå bruke sortere.no 
eller søke på våre nettsider for å se 
hvordan du skal gjenvinne  forskjellige 
typer glass og metall. Skriv  inn det  
du vil kaste, og du får opp informasjon 
om hvordan du gjør det og hvor du  
kan kaste det.  

I løpet av 2019 skal Renovasjon i Grenland levere  
ut nye beholdere for glass- og metallemballasje  
til alle husstander i Grenland. 

Innsamling av 
glass- og metall-
emballasje 

Viktig for å oppnå 
bedre material
gjenvinning
Innføringen av henteordning for 
glass- og metallemballasje har 
vært til politisk behandling i  
våre kommuner ved gjennom- 
gang av vår hovedplan. Under 
 behandlingen kom det frem at  
dette var prioritert prosjekt for 
kommunene. 

– Vi er svært fornøyde med at 
 kommunene og politikerne  
i Grenland er opptatt av å legge  
til rette for å øke graden av 
 kildesortering og gjenvinning  
av avfallet, sier Anne Berit 
 Steinseth, daglig leder i RiG.

Ja takk
Glassflasker

Hermetikkbokser

Myke metallbokser

Aluminiumsfolie

Øl-/mineralvanns-
bokser uten pant

Metallokk/metall-
korker

Metalltuber

Telyskapsler

Nei takk
Porselen, keramikk  
og krystall

Ildfaste former

Speil og vindusglass

Lyspærer og 
 batterier

Malingsspann

Metallgjenstand-
er som ikke er 
 emballasje

Hytte-
renovasjon  
i Skien

NY HENTE-ORDNING  NESTE ÅR!

I 2019 innføres hytte renovasjon 
for alle hytte eiere i Skien 
 kommune. Bamble, Porsgrunn 
og Siljan har det allerede.

Vi vil starte med å sette opp  
16 samlepunkter som skal ligge 
godt til rette for å kaste hytte avfall. 
Formålet med prosjektet er å:

• gi et godt renovasjons tilbud  
for hytteeiere i Skien

• øke sorteringsgraden av 
 avfallet fra hytter 

De fleste steder vil få flotte nye 
 containere som står over bakken, 
mens noen veldig  trafikkerte 
 områder vil få  nedgravde løsninger. 
Etter planen skal alle samlepunkter 
være klare til normal drift fra 
 september 2019. 

Alle hytteeiere i Skien vil få  tilsendt 
informasjon i posten, men du kan 
lese mer om samlepunkter og 
hytte renovasjon på nettsidene våre.

rig.no 

– Vi gleder oss veldig 
til å starte prosjektet 
for å kunne tilby et 
enda bedre tilbud for 
innsamling av glass- 
og metall emballasje.

Bjørn Gjersvik
PROSJEKTLEDER 

Informasjon kommer  
i postkassen din.  
Du kan også lese  
mer på rig.no

Tømmeplan for glass-  
og metallemballasje vil 
bli sendt ut i august.



Juletre innsamling
I år som i fjor henter vi juletreet 
ditt i uke 3. Sørg for at all julepynt 
er fjernet, og sett juletreet godt 
synlig veg vegen, senest mandag  
14. januar kl. 06.00. 

Juletrærne vil bli hentet i løpet  
av uke 3, men ikke på ordinær 
 tømmedag. Vi kjører ikke tilbake  
og henter trær som ikke er godt 
synlige, eller ikke satt ut innen 
 fristen.

Snørydding

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 
Åpningstider på kundesenteret, hverdager utenom onsdag kl. 08.00-15.30 - onsdager kl. 11.00-15.30  

Åpningstider og tømmedager i jula
GJENVINNINGSSTASJONENE

Julaften: kl. 07.30-12.00 (Eik og Bjorstaddalen stengt)
Første juledag: stengt
Andre juledag: stengt
Nyttårsaften: kl. 07.30-12.00 (Eik og Bjorstaddalen stengt)
Første nyttårsdag: stengt
Ellers vanlige åpningstider

TØMMEDAGER

Tirsdag 25. og onsdag 26. desember kjøres torsdag 27. desember
Torsdag 27. desember kjøres fredag 28. desember
Fredag 28. desember kjøres lørdag 29. desember
Tirsdag 1. januar kjøres onsdag 2. januar

Vi minner om at alle er pliktige til å holde området, adkomst og eventuell 
vei og snuplass fri for snø. Husk å strø dersom forholdene tilsier det.  
Slik bidrar dere til at renovatørene kommer frem, og at dunkene blir  
tømt i rett tid. Takk for hjelpen!

Julepapir er restavfall

Fyrverkeri

Ny tømmekalender
Snart kommer ny tømme-
kalender hjem i postkassen  
din. Husk å sjekke rute og 
 tømmedag for 2019.

Dersom du ønsker informasjonen  
på nett, finner du alle tømme dager 
for adressen din der. Disse kan  
du se på, skrive ut, eller velge å få 
sms-varsling om. 

rig.no

Mesteparten av julepapiret og annet 
gavepapir er glanset, farget og 
 spesialbehandlet på en måte som 
belaster miljøet. I tillegg er det  
av en kvalitet som gjør at det ikke  
kan  gjenvinnes sammen med annet  
papir. Bruk gjerne gråpapir, eller 
 gjenbruk julepapiret fra i fjor. Kaster  
du jule papiret skal det i dunken for 
restavfall, IKKE i grønn dunk.

Fyrverkeri som ikke har gått av 
 (udetonert) MÅ IKKE i restavfallet,  
men leveres tilbake til forhandler. 

RiG har ikke lov til å hente inn, eller ta i mot  
slikt avfall (eksplosiver) på gjenvinnings-
stasjonene. Udetonert fyrverkeri kan skape 
brann og farlige situasjoner i renovasjons-
systemet. 

Brukt fyrverkeri legges i pose for restavfall,  
i sort dunk. Vær sikker på at fyrverkerirestene  
er slukket og kalde. Avfall som blir satt ved  
siden av dunken blir ikke tatt med.

 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

SMS-VARSLING
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
E-post: post@rig.no

Renovasjon i Grenland IKS 
Postboks 3046, 3707 Skien
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