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I år starter  
 innsamling  
av glass-  
og metall-
emballasje   
hjemme  
hos deg

vi skal fortsatt 
 sortere matavfall, 
plastemballasje  
og restavfall

TAKK FOR AT DU SORTERER!



kildesortering nytter  
Det du sorterer  
blir til noe!
Vær derfor nøye med å sortere rett avfall  
i de ulike posene:

blå POSE er kun til ren plastemballasje

grønn POSE er kun til matavfall  
og annet organisk avfall

vrengt BÆREPOSE er til restavfall

• Knyt posene med dobbel knute
• Posene legges i den sorte  
 avfallsdunken
• Løst avfall skal ikke i dunken
• Store (sorte) sekker tas ikke med

Den sorte dunken tømmes hver uke og 
avfallet kjøres til det optiske sorterings
anlegget i Bjorstaddalen, der posene 
 sorteres automatisk.

Transporteres  
til material
gjenvinning.

Plast gjenvinnes  
til nytt råstoff og 
nye produkter.

Transporteres 
videre til Greve  
Biogass.

Matavfallet blir  
til biogass eller 
biogjødsel.

Transporteres  
til forbrennings
anlegg.

Erstatter fossilt 
brensel og brukes 
til fjernvarme.

Optiske lesere skiller ut 
posene basert på farge. 

OPTISK SORTERING

Hvilken type beholder du får, avhenger av antall boenheter 
som skal dele beholderen. Vanlige husstander får en sort 
beholder lik den man allerede har, men med oransje lokk.  
Er du i et  samarbeid eller bor i et borettslag/sameie vil dere  
få felles beholdere basert på hvor mange som deler.

Hvorfor får du ny beholder for glass-  
og metallemballasje?
Nesten halvparten av all glass og metallemballasje som 
kastes i Grenland havner i restavfallet. Erfaringer fra andre 
kommuner som har innført henteordning tilsier at vi vil  
få hentet inn minst 50 % av glass og metallemballasjen  
som i dag kastes i rest avfallet. Vi har en målsetning om  
65 %  materialgjenvinning innen 2030. Skal vi nå dette målet  
erdet viktig med gode løsninger, for å gjøre veien til riktig 
 sortering kortere.

Kast kun emballasje av glass og metall  
i den nye beholderen!
Årsaken er at eksempelvis stekepanner og behandlet glass 
ofte har et høyere smeltepunkt enn emballasje, noe som gjør 
at man kan få problemer i gjenvinningen. Glass og metall som 
ikke skal i beholderen skal leveres på gjenvinningsstasjonen.

1. april starter utplasseringen av nye beholdere  
for glass og metallemballasje i Grenland. 

Ny beholder på 
vei hjem til deg! 

• Porselen, keramikk, krystall
• Ildfaste former
• Speil og vindusglass
• Lyspærer og batterier
• Malingsspann
• Metallgjenstander  

som ikke er emballasje,  
for eksempel:

   Stekepanner/kasseroller

   Bestikk

   Bildeler

• Glassflasker
• Glasskrukker
• Hermetikkbokser
• Myke metallbokser
• Aluminiumsfolie
• Øl-/mineralvannsbokser 

uten pant
• Metallokk/metallkorker
• Metalltuber
• Telyskapsler

Beholder for  
vanlige hustander

Bredde: 48 cm  
Høyde: 106 cm  
Dybde: 55 cm

Laget av 95 %  
gjenvunnet plast

Når får vi ny beholder?

• Mellom april og juli

Når kan jeg bruke beholderen?

• Fra 1. juli 

Hvor ofte blir den tømt?
• Hver 8. uke

Når starter innsamlingen?

• Innsamlingen starter i september

Hvilken dag blir beholderen tømt?

• Egen tømmeplan for glass  
og metallemballasje kommer  
i posten i august 

Hva skal kastes i beholderen?

• Bare EMBALLASJE av glass og 
metall

Hvorfor får vi beholderen?

• For å øke utsorteringen og  
material gjenvinningen av glass  
og metall 

Hva skjer med returpunktene?

• Eksisterende returpunkt fjernes 
etter vi har kjørt første runde med 
innsamling 

Koster beholderen noe ekstra?

• Beholder og innsamling inngår  
i det ordinære renovasjonsgebyret

Skal jeg legge glasset og  metallet  
i pose før det kastes i beholderen?

• Nei, du kaster glass og metall
emballasjen rett i beholderen,  
hvis ikke får vi med plast som 
 forurenser gjenvinningen

IKKE BRUK 

 BEHOLDEREN  

FØR 1. JULI

DEN VIL IKKE  

BLI TØMT FØR  

TIL HØSTEN

HUSK Å SKYLLE  EMBALLASJEN  FØR DU KASTER  DEN I DUNKEN 



Bli med på vårens ryddedugnader

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. 12.00-15.30  

Kommunene i Grenland inviterer til storstilt ryddedugnad.  
Ruskenaksjon går av stablen tirsdag 23. til søndag 28. april.  
Mandag 29. april til søndag 5. mai er det Strandryddeuke.

Påmelding innen 12. april

Omlegging av  
hytterenovasjon  
i Bamble kommune
Dagens renovasjonsordning er lite kostnadseffektiv når  
det gjelder tømming. Dette ønsker vi å gjøre noe med. 
Derfor vil hytterenovasjonen bli oppgradert og effektivisert 
i løpet av 2019.

Mye av det som samles inn i dag er ikke husholdningsavfall fra hytter 
og fritidsboliger, men grovavfall som skulle vært levert på gjenvinnings
stasjonen. Vi ser også at beholderne som er forbeholdt hytteeiere,  
blir brukt av andre.

Tiltakene som vil bli gjennomført:
• Vi vil redusere det totale antallet standplasser og etablere nye stand

plasser med større avfallsbeholdere. Når nye standplasser etableres, 
blir dagens beholdere samlet inn.

• Vi vil innføre adgangskontroll for å redusere mengden avfall som ikke 
omfattes av hytterenovasjonsordningen. Etter omleggingen vil kun 
hytteabonnenter få tilgang til avfallsbeholderne.

 
Omleggingen vil skje gradvis og mer informasjon blir sendt ut til de som 
blir berørt. Alle som omfattes av hytterenovasjonsordningen i Bamble 
kommune vil, før eventuell adgangskontroll iverksettes, få tilsendt  
to brikker som åpner alle avfallsbeholderne som inngår i ordningen.

 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. 12.00 – 15.30
Telefon: 35 10 10 10
E-post: post@rig.no

Renovasjon i Grenland IKS 
Postboks 3046, 3707 Skien

Ansv. redaktør  
Anne Berit Steinseth

Grafisk produksjon 
Bodoni AS 

Opplag 
50.000 

Se om omleggingene berører deg:
• Rett sør for innkjøringen til Vallekjær  

Nye beholdere settes ut på dagens standplass. 

• Breisand Her blir det felles standplass  
på den kommunale parkeringsplassen ved  
 innkjøringen til hytteområdet.

• Hydrostranda/Ormvika Her er det etablert 
nedgravde avfallsbeholder ved den nye 
 rundkjøringen langs Rognsveien. Når disse  
er klare til bruk, vil avfallsbeholdere inne  
på hytteområdet bli samlet inn. 

• Rakkestadsstranda Her blir det en felles
løsning  på ny standplass i krysset ved første 
nedkjøring til stranda. Avfallsbeholdere inne  
på resten av hytteområdet blir samlet inn. 

• Trosby Dagens beholdere ved butikken vil  
bli erstattet med større beholdere. 

• Kjønnøyaveien Delvis nedgravde beholdere  
i enden av veien vil bli oppgradert og få 
adgangskontroll. 

• Delvis nedgravde avfallsløsninger andre steder 
vil i løpet av våren få en ansiktsløftning og  
bli utstyrt med adgangskontroll. Mange av 
disse er plassert langs Valleveien og vil etter 
ansiktsløftningen kun være tilgjengelige for 
hytteabonnenter.

MER INFORMASJON KOMMER!

BLI MED PÅ SKATTEJAKT!

Finner du noe oppsiktsvekkende  

eller nyttig under ryddedugnadene  

kan du delta i konkurransen om  

to hoved premier på 5000 kr  

eller kinobilletter! Les mer om  

reglene og meld deg på: rig.no


