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TAKK FOR AT DU SORTERER!

Bli en 
matredder 
du også!

Hver av oss kaster 

44,2 kg spisbar mat 

hvert år. Vi gir deg tips 

om hvordan du kan 

ta vare på maten og 

 redusere matsvinn. 

Slik kvitterdu deg med  s måelektrisk og farlig avfall
SIDE 3

SE, LUKT 

OG SMAK PÅ 

MATEN!



Matsvinn er all mat vi kaster som burde vært spist før  
den ble dårlig, eller som ikke er helt fersk. Det kan være 
middagsrester, som kunne blitt spist dagen etter. Det kan 
være brune, men like gode bananer. Eller tomater som  
har blitt litt bløte, men som er like gode i en tomatsaus.

Noen tips for hvordan du kan kan bidra til å redusere matsvinn:

•  Skriv handleliste, og planlegg ukens meny.

•  Hold oversikt i kjøleskapet og fryseren, og oppbevar maten  
ved riktig temperatur.

•  Frys ned middagsrester, brød og bakevarer som ikke  
skal spises samme dag.

•  Best før, betyr ofte like god etter. Se, lukt og smak  
på maten før du kaster.

•  Vil du ha flere gode tips og oppskrifter, anbefaler 
vi disse nettsidene:

 matvett.no
 spisoppmaten.no
 framtiden.no
 toogoodtogo.no
 matprat.no/matsvinn

I Grenland kaster hver og en av oss 44,2 kilo mat som kunne vært spist.  
Det er mer enn hver åttende pose med mat vi kjøper, og utgjør nesten  
3000 kroner per person i året. 

MATSVINN 

Slik kan du bidra  

«Matkastebordet» er satt opp for  
å synliggjøre mengde og sammen
setning av fullt spiselig mat som 
kastes av en gjennomsnittlig 
 nordmann hvert år.
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Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og  miljøfarlige 
 stoffer. Det kan kan være rengjøringsmidler, maling, lakk  
og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, 
 bilpleie produkter og plantevernmidler. 

Slik håndterer du farlig avfall:

•  Ha en fast plass der du samler farlig avfall og  småelektrisk.

•  Lysstoffrør, sparepærer, batterier og annet småelektrisk  
kan du levere gratis til i butikker som selger slike.

•  Lever farlig avfall og småelektrisk på gjenvinnings stasjonen, 
eller bestill henting på ruten for farlig avfall.

Vi henter farlig avfall og småelektrisk gratis:

•  Fire ganger i året henter vi  
farlig avfall, småelektrisk  
og matolje hjemme hos  
abonnentene. Tjenesten  
er gratis. 

• Du kan sette inntil 10 kolli  
ved siden av den røde 
boksen, men du må  
følge reglene for  
pakking og merking. 

 rig.no/farlig

Farlig avfall må håndteres slik at det ikke kan skade 
 mennesker, dyr og miljø.

Slik kvitter du deg 
med farlig avfall og 
småelektrisk   

FARLIG AVFALL

Vi legger matavfallet i grønne poser som kastes i den 
sorte dunken. Etter at avfallet er samlet inn går det 
til det optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen,  
der de grønne posene blir sortert ut av kamera som 
leser fargen på posen.

Posene med matavfall blir fraktet videre til Den 
Magiske Fabrikken hos Greve Biogass i Tønsberg. 
Der går de grønne posene inn i en  mottaksbunker 
hvor en stor grab mater avfallet inn i anlegget,  
og videre inn i en kvern som river opp posene og 
kverner avfallet.

Deretter går avfallet til en pulper, der det blir  blandet 
med husdyrgjødsel. Massen blir siktet før den havner 
i råtnetankene, der det er oksygenfritt og samme 
temperatur som i en kumage, 38 grader. Det er i 
disse biogass reaktorene metanen produseres.

Til slutt skilles metan og CO2 fra hverandre og  
en sitter igjen med tre produkter:

•  Biogass som brukes til drivstoff til busser, 
 renovasjonsbiler osv.

•  Biogjødsel som går til landbruket.

•  Grønn CO2 som benyttes  
til produksjon av  tomater  
i veksthuset ved siden  
av fabrikken.

Noen matrester må vi kaste. Matavfallet  
fra husholdningene i Grenland blir sendt 
til Den Magiske Fabrikken og gjenvunnet.

Dette skjer med 
matavfallet vårt  

MATAVFALL

Vil du vite mer? 
grevebiogass.no 
facebook.com/denmagiskefabrikken

Visste du at ...en biogassbuss kan kjøre 1 km  på 2,5 kg matavfall?
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Ta kontakt med vårt kundesenter 
dersom du har spørsmål angående 
ditt renovasjonsabonnement.  
Tlf. 35 10 10 10  post@rig.no 
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Anne Berit Steinseth
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 Renovasjon i Grenland IKS 
Postboks 3046, 3707 Skien

Vi henter grovavfall og hageavfall 
hjemme hos deg  
HUSK Å BESTILLE TJENESTEN!

Har du tatt i bruk «Min Renovasjon»?
Med appen «Min Renovasjon»  
får du oversikt over hente dagene  
dine. Du kan velge å få varsling  
på mobilen før vi henter avfallet  
hos deg. 

I appen finner du også en kort 
 sorteringsguide, i tillegg til  
informasjon om gjenvinnings-
stasjonene. 

Last den ned nå!

Du kan også velge å få melding 
om tømmedag som sms
rig.no/sms 

Grovavfall
Maks lengde 2 meter
Maks 50 kilo per enhet 

Maks 15 enheter
Pris per henting kr 250,- 

Hageavfall
Maks lengde 1,5 meter i bunt
Maks 25 kilo per enhet
Hentes i mai og oktober
 

For informasjon og bestilling
rig.no/grovavfallsrute

GOOGLE PLAY APP STORE

Vi minner om bruk av gjennomsiktig 
sekk på  gjenvinningsstasjonene.  
Dette er ett av tiltakene som skal  
bidra til at feilsortert, farlig avfall  
og  elektriske produkter ikke havner 
på avveie, men blir sortert riktig  
og gjenvunnet.

G  jennomsiktige  
avfallssekker


