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TAKK FOR AT DU SORTERER!

I en måned har Hans Tore og Daniel hentet glass- og metallemballasje hjemme 
hos innbyggerne i Grenland – og de er på alle måter fornøyd med oppstarten. 
I dette nummeret av RiG Posten kan du lese om deres første erfaringer. Du får 
også vite mer om hvordan kassert trevirke får nytt liv og hvorfor  klimatomatene 
på Meny Flåtten smaker ekstra godt. 

Kilde-
sortering 
nytter!

Husk at du  kan bestille SMS-varsling  for alle dine  tømmedagerrig.no



Vi møter Hans Tore og Daniel ved Gulsetsenteret tidlig en 
 fredags morgen. Regnet pøser ned og signaliserer at høsten 
har kommet innover fjorden. Regntøyet er på og selv om  
det er tidlig på morgenen har det allerede blitt tømt flere 
beholdere før det ble lyst. 

Positivt overrasket
Etter å ha kjørt glass og metall i snart en måned så er  
Hans Tore positivt overrasket over hvor bra det har gått med 
innsamlingen. 

– Var noe usikkerhet i forhold til vekt og om rutene gikk  
opp, men det har vist seg å gå veldig bra. Nesten som å kjøre 
vanlig rute, bare med litt mer bråk ved tømmingen sier han 
med et smil om munnen. 

De er også overrasket over hvor god sortering av glass- og 
metall emballasje det er blant husstandene. 

– Det er bra kvalitet på avfallet vi får inn. Det er selvsagt noe 
feilsortert som bildeler, jern, stearinlyslamper og lignende 
som ikke skal i beholderen, men generelt sett så er det god 
kvalitet. Mange er også flinke til å sette ut beholderen sin  
til tømme dagen. For oss gjør det at vi slipper å lete etter 
beholdere. 

Den 2. september startet vi å samle inn glass- og metallemballasje fra 
 husstander i Grenland. Renovatører som kjører vanlige ruter kjører også glass- 
og metallemballasje, men vi har en egen bil som kun kjører slikt avfall. 

Omfattende tømmingprosess
Denne fredagen skal det tømmes bunntømte beholdere  
på Gulset, og det er en omfattende prosess. Bunntømte 
beholdere vil si at beholderen løftes opp og avfallet tømmes  
ut av bunnen. Hans Tore kjører bilen inntil beholderen, styrer 
kranen og fester containeren og tar den rolig bort og oppi 
bilen. Der har han koblet utløseren til en kjetting som auto-
matisk åpner beholderen når den er på plass. Daniel står  
klar med kost og får ut det siste og sørger for at beholderen 
ser bra ut, før den settes tilbake der den stod. 

Gøy å være med på en stor operasjon
Hans Tore og Daniel var også med på å plassere ut beholderne 
til husstandene i Grenland. Det var mye arbeid og tok lang  
tid, men det var gøy å være med på en så stor operasjon. 

– Greit med litt variasjon i arbeidsdagen, men glad for å 
komme tilbake til å tømme igjen, som er det vi liker aller best. 
– En annen positiv ting med å være renovatør, skyter Hans Tore 
inn, er at man får jobbe fysisk med kroppen. Så er det ofte 
noen utfordringer som må løses, og det er veldig gøy. 

Hans Tore og Daniel gleder seg til å fortsette og samle inn 
glass- og metallemballasje, uansett vær.

GLASS- OG METALLEBALLASJE 

Daniel og  
Hans Tore  
er fornøyd  

med den nye 
ordningen.

Nå er vi i gang!  



Størstedelen av returtrevirket blir fra 1. januar 2020 sendt  
til Riga i Latvia for materialgjenvinning og skal benyttes i 
produksjon av sponplater, som igjen skal benyttes til 
 produksjon av møbler. Før det sendes med båt fra Grenland 
Havn, blir trevirket sortert og kvernet til flis i Skien.  

Krav til materialgjenvinning
Renovasjon i Grenland er tydelig på at det skal settes krav  
til materialgjenvinning i etterbehandlingen av avfall. 

– Vi jobber strategisk for å få høyest mulig andel material-
gjenvinning i våre kontrakter, sier Anita Eide, fagansvarlig 
for innkjøp hos Renovasjon i Grenland. 

Bedre gjenvinning, samme system på 
 gjenvinnings stasjonene 
Selv om materialgjenvinningen av returtrevirket blir bedre 
fra årsskiftet, vil det ikke medføre endringer i sortering  
på gjenvinningsstasjonene. Der skal returtrevirke fortsatt 
sorteres i containere merket «trevirke» eller «impregnert 
trevirke». Impregnert trevirke er å anse som farlig avfall  
og kan ikke materialgjenvinnes. Det vil fortsette å gå til 
energigjenvinning.

God sortering på gjenvinningsstasjonene er første ledd  
i god sirkulærøkonomi, der vi gjenbruker de ressursene  
vi har framfor å bruke nye, jomfruelige ressurser i fram-
stilling av produkter. Bedre sortert avfall øker kvaliteten  
på den råvaren vi leverer til behandling og gjenvinning.  

Renovasjon i Grenland har inngått avtale med 
 Geminor som sikrer at returtrevirke som samles  
inn på gjenvinnings stasjonene blir gjenvunnet  
til nye produkter. 

Norges første  
kontrakt med 100 % 
materialgjenvinning   

RETURTREVIRKE

Anita Eide jobber for høyest mulig materialgjenvinning.

Matavfallet som samles inn i grønne poser blir fraktet til  
Den Magiske Fabrikken i Tønsberg. Her blir matavfallet blandet 
med husdyrgjødsel, og tilbake får vi ikke bare biogass, men også 
 biogjødsel og grønn CO2 som sammen med kompostjord og 
kompost med meitemark gir det perfekte forhold for dyrking  
av klimavennlige tomater. 

Veksthuset
Veksthuset der tomatene dyrkes ligger vegg i vegg med Den 
Magiske Fabrikken. Mellom ytterveggene er det bobler som gir 
god isolasjon og skygger for sterkt lys. Dette gir perfekte forhold 
hele året, og veksthuset sparer 90 % energi i forhold til vanlige 
veksthus. Siden boble-veksthuset er lukket, kan de ta grønn  
CO2 fra fabrikken og føre den inn i veksthuset. På denne måten 
vokser tomatene raskere og CO2 bindes på en naturlig måte.

Kortreiste, nydelige tomater i nærbutikken
Per i dag er det Meny på Flåtten i Porsgrunn som har klima-
tomater fra Den Magiske Fabrikken, men det jobbes i disse 
dager med å få tomatene ut til flere butikker i Grenland. 

Det er flott at vi nå kan tilby kortreiste og miljøvennlige tomater, 
sier frukt- og grøntansvarlig på Meny Flåtten, Anne Vesterdal. 
Ikke minst er det gøy at hver og en av oss har vært med på å lage 
dem ved å kildesortere matavfallet vårt, legger hun til. Men 
utvalget av tomater er i dag enormt, så det er viktig at folk ser 
verdien i disse tomatene for at folk skal velge nettopp dem, 
avslutter hun.

Matavfallet fra innbyggerne i Grenland blir ikke 
bare til biogass og biogjødsel, det bidrar også til 
produksjon av kortreiste klimatomater, fulle av 
smak. Tomatene finner du på Meny Flåtten.

Matrestene dine  
gir nydelige, klima-
vennlige tomater  

MATAVFALL

Anne Vesterdal tilbyr smaksrike, kortreiste klimatomater.



 ÅPNINGSTIDER PÅ
GJENVINNINGSSTASJONENE
Eik – Bamble
Tirsdag og torsdag: 07.00 – 19.00

Pasadalen – Porsgrunn
Mandag - fredag: 07:00-19:30
Lørdag: 09:00-17:00

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

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

Renovasjon i Grenland IKS 
Postboks 3046, 3707 Skien

Telefon: 35 10 10 10
E-post: post@rig.no

vil du bli med 
på kino?

Som takk for at du kildesorterer 
inviterer vi til gratis film og 
masse aktiviteter for både store 
og små på Den Store Kinodagen 
lørdag 2. november.

I bytte mot kupongen, kan du hente ut  
to gratisbilletter. 

Det er et begrenset antall billetter, så 
her gjelder «førstemann til mølla».

Klipp ut kupongen, ta den med til  
ODEON Skien Kino og bytt den i billetter.

For programoversikt og mer informasjon 
se odeonkino.no 

Billettene kan hentes fra og med  
torsdag 17. oktober. 

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 

Førstemann 
til mølla!

Ansv. redaktør  
Anne Berit Steinseth

Grafisk produksjon 
Bodoni AS 

Opplag 
50.000 

GRATIS KINO-
BILLETTER
For denne kupongen kan du 
hente ut to gratis kinobilletter  
for en valgfri film på  
Den Store  Kinodagen

ODEON Skien Kino
Lørdag 2. november 2019

Takk for at  
du sorterer!


