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TAKK FOR AT DU SORTERER!

Nå kan du ta  
i bruk den oransje 
dunken!
I denne utgaven av RiG-posten gir  
vi deg nyttige sorteringstips og  
forklaringer på hvordan den nye  
ordningen fungerer.

Lykke til med sortering av glass-  
og metallemballasje i egen dunk!

GLASSUS METALLUSElsker rock ’n’ roll og hjelper store og små  til å  sortere glass  og metall riktig.



• Drikkeglass

• 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

Bare emballasje i oransje dunk?
Ja, det er bare emballasje av glass og metall som skal  
i den oransje dunken. Vindusruter, vaser, ambolter, 
bestikk, drikkeglass, stekepanner og lignende kastes  
på gjenvinningsstasjonene.

Årsaken er at gjenvinningsprosessen varierer fra om  
det er emballasje, eller andre mer behandlede former  
for glass og metall med høyere smeltepunkt. 

For å sikre at vi kan gjenvinne mest mulig må vi derfor 
være tydelig på at det bare er emballasje av glass og 
metall som skal i beholderen.

Hvorfor har vi ikke oransje pose?
Vi har valgt egen beholder for glass- og metallemballasje 
og ikke egne poser, fordi dette er tungt og skarpt avfall 
som over tid sliter på sorteringsanlegget. Det er også  
enklere og mer effektivt å håndtere avfall rett fra beholder.

HUSK! Ikke kast glass- og metallemballasje i pose,  
kast det rett i beholderen!

Har du ikke fått dunken ennå?
På grunn av forsinkede leveranser, fikk vi ikke plassert  
ut alle beholdere innen 1. juli. 

Alle beholderne skal  være ute til oppstart av  
tømming i september.

Hvorfor har vi bedt dere vente 
med å bruke dunken til 1. juli?
Vi starter innsamlingen mandag 2. september, men  
det vil ta 8 uker før vi har vært hos alle. Derfor ville  
det blitt veldig fullt hvis man brukte den for tidlig.

Eksisterende returpunkt vil bli stående til alle  
har fått beholder. Glass- og metallemballasje kan  
alltid leveres på gjenvinningsstasjonene.

Lurer du på 
noe angående 
kildesortering?
Bruk sortere.no. Her finner du 
informasjon om avfall og hvordan 
det skal kildesorteres.

For glass- og metallemballasje  
har vi også en «Ja takk/Nei takk» 
liste, for å gjøre det enklere  
å sortere. 

Husk å skylle emballasjen!

Nå er tiden inne for å sortere glass- og  
metallemballasje i egen dunk. 

Grenland skal  
bli best på 
kildesortering!  

HILS PÅ 
GLASSUS 
METALLUS
Dette er Glassus Metallus. 
Han er laget av glass- og 
metallemballasje, og spiser  
det vi kaster i dunken  
med oransje lokk. Glassus 
Metallus er veldig glad i 
rock’n’roll.

Dere kan forvente å se mye 
mer av Glassus Metallus  
i tiden fremover. Han vil være 
på kino, på busser og på 
våre nettsider. Og kanskje 
dukker han også opp på 
enkelte arrangement i 
Grenland utover høsten?

I august får  
du tømmeplan  for glass-  

og metall-
emballasje i 
postkassen
Se også rig.no eller meld deg på sms- varsling, så husker  du å sette ut dunken  til rett tid.

Til neste år vil  
tømming av glass-  og metallemballasje inngå i vanlig  

tømme kalender  
som kommer ut  
i desember.

 



God sommer!

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 holder kundesenteret åpent: Hverdager utenom onsdag kl. 09.00-15.00, onsdager kl. 12.00-15.00.  

 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
 (gjelder ikke Eik gjenvinningsstasjon)

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
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Tips til en  
miljøvennlig  
sommer

Engangsgrill er ut. 
Ta med en ferdig-
laget deilig niste, 
eller en grill man 
kan bruke om 
igjen. 
 

Bruk naturen, men 
ta alltid med deg 
avfallet hjem igjen.  
Ta gjerne med 
andres også 
dersom de har 
glemt det.

Reis miljø-
vennlig. Prøv 
en  spennende 
togtur, eller 
ta frem 
 sykkelen.

Nærområdet kan 
være et  fantastisk 
feriested. Dra på 
utflukter, teltturer, 
museum, konserter 
eller lignende.  


