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TAKK FOR AT 
DU SORTERER!

Jimmy Øien 
inspirerer  
til redusert 
matsvinn

Stjernekokken fra Bamble 
driver  restauranten  
Rest, der matrester blir  
til de nydeligste retter.

Batterier  

kan lage brann,  

husk å legge

dem i riktig 

spann
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Det en har 
forlatt, er en 
annens skatt 
- lever brukbare  gjenstander  
på  Ombruket i Pasadalen eller  
i Bytteteltet på Rødmyr 
Noe av det viktigste vi alle kan gjøre for miljøet  
er å kaste mindre, og bruke ting om igjen.  
Dersom du har brukbare gjenstander  
du tror andre kan ha nytte og glede av,  
oppfordrer vi deg til å levere det til  
Ombruket i Pasadalen og i Bytteteltet  
på Rødmyr. På begge lokasjoner kan  
også du finne små og store skatter,  
både smånips, møbler og flott  
sportsutstyr.

PS! Skal du levere noe til ombruk  
i Pasadalen, så skal det leveres der 
det er skiltet med «Ombruket», 
skal du hente noe kan du hente  
det i «Gratisteltet».

takk for at du sorterer!

Husk å levere brukbare 
møbler til ombruk
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takk for at 
du sorterer!

Det en har forlatt, 
er en annens skatt
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takk for at 
du sorterer!

Matavfall skal 
sorteres i grønn pose
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Jimmy Øiens 
gode råd mot 
matsvinn

Jimmys fem enkle råd
Bruk fryseren! Hvis du har noe i kjøleskapet som du ikke får brukt, 
pakk det inn og merk det godt. En annen dag kan den halve rømme
boksen være akkurat det du trenger for å gjøre Tikka Masalaen enda 
bedre. Jeg har for eksempel et helt arkiv av urter i fryseren som jeg 
bruker av rett som det er.

Planlegg før du går på butikken. Hvis alle handleturene skjer  
på sparket så er det fort gjort å kjøpe noe du allerede har, og at man  
lar seg lure litt av opplegget i butikken. Tilbud på noe du ikke trenger  
er ikke en god handel.

Bruk rester selv om de ikke står i oppskriften. Det er veldig 
mange rester som man i utgangspunktet ikke tror kan passe inn, men 
hvis man bare hopper i det kan middagene bli både mer varierte og 
bærekraftige. Grønn saker for eksempel, kan enkelt moses og kokes  
inn i en gryte eller røres inn i en grateng.

Lag et system i kjøleskapet med tette bokser. Da varer 
 matvarene lenger og det er lettere å få plass og holde oversikt over  
hva du har. Det er veldig vanlig å bare la ting bli værende i emballasjen 
den kom i, og så lukker man den så godt man kan. Men dette reduserer 
leve tiden til de fleste matvarer ganske mye.

Kast matavfall på riktig sted! Hvis du følger alle gode råd mot 
matsvinn, så er det faktisk veldig lite igjen som må kastes. Men noe vil 
det alltid være, og hvis du husker å kaste dette i pose eller dunk for 
matavfall, så kommer det faktisk til nytte enda en gang.
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Hvordan kutte matsvinnet? Én mulighet er å gjøre som 
Jimmy Øien fra Bamble. I 2018 startet han gourmet
restauranten Rest, som bruker  råvarene ingen andre  
vil ha. Etter flere års drift går det innovative  konseptet  
så det suser i hovedstaden med en grønn stjerne i 
Michelin guiden. Men heldigvis finnes det enklere 
 metoder for å bidra til mindre matsvinn. Stjernekokken 
ønsker å inspirere andre med enkle grep i hverdagen. 

– Slik jeg ser det så henger det enorme svinnet sammen med 
 hvordan mat industrien  opererer og driver frem et forbruksmønster 
som ikke er bærekraftig. Det fine er at vi som forbrukere har makt. 
Hvis vi klarer å vise industrien at vi  forandrer oss, vil også de måtte 
forandre seg. Det krever ikke nødvendigvis en enorm innsats heller, 
men en viss disiplin må man alltid hente frem for å bryte gamle 
 mønstre.

Husholdningene står 

for halvparten av 

maten som kastes i 

Norge. Nå må vi jobbe 

sammen mot mat

svinn, og ta vare på 

ressursene. Spis opp 

maten, og kast mat

avfallet i grønn pose.  

takk for at 
du sorterer!

Matavfall skal 
sorteres i grønn pose
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Batterier og 
småelektrisk er 
brannfeller

Brann på avfallsanleggene er et stort problem, og veldig 
 krevende å håndtere, sier Katrine  Ånestad, enhetsleder 
 forebyggende, hos Skien brann og feievesen. Brannene  
er vanskelige å slukke og  brannrøyken er langt mer giftig 
enn i  vanlige branner, forteller hun.

Batteri og småelektrisk må ut av roteskuffen og  restavfallet
Årsaken til slike branner kan være batteri eller EEavfall som kommer  
inn i avfallshåndteringen. Når avfallet blir trykket sammen kan det 
oppstå friksjon,  varmgang og  deretter kort slutning. På et avfalls anlegg 
er det mye brennbart materiale og  brannen kan bli svært omfattende. 

– Noe vi kanskje ikke tenker på, er at batteriene vi slenger fra oss  
i rote skuffen kan utgjøre en reell brannfare. Kommer  batteriene i 
 kontakt med hverandre eller med annet metall, så kan det begynne  
å brenne i skuffen. Man bør oppbevare gamle  batterier og  EEavfall 
forsvarlig, før de leveres tilbake til butikk eller på gjenvinnings
stasjonen så snart som mulig, sier Ånestad.

Lever propanbokser og farlig avfall regelmessig
Propanbokser og farlig avfall utgjør ikke noen fare i seg 
selv dersom det  oppbevares og håndteres riktig. Men  
det kan bidra til store og eksplosive branner, mer giftig 
røyk og større skade på mennesker og materiell. Derfor 
må man kvitte seg med slikt avfall regel messig, slik  
at mengden man har i huset, boden eller garasjen er 
minimal.

takk for at du sorterer!

Batterier kan lage brann, husk å legge dem i riktig spann
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Slik håndterer du 
 batterier,  småelektrisk 
og farlig avfall
• Batterier, EEavfall og farlig 

avfall skal aldri legges i rest
avfallet.

• Tape polene på batteriene og legg 
de i en brannsikker  beholder. 

• Lever batterier, EEavfall og  
farlig avfall regelmessig.

• Propanbokser og annet farlig 
avfall må  leveres til godkjent 
mottak, eller på ruten for farlig 
avfall. 

• Farlig avfall må leveres i lukket 
 emballasje og merkes med 
 innhold. Bruk helst original
emballasjen. 

Det er gratis å levere EEavfall og farlig 
avfall på gjenvinnings stasjonen og på  
ruten for farlig avfall.
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