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EN FRISKERE KLODE

Hva har ODD og 
RiG til felles?
Et brennende 
engasjement for 
klima, miljø og 
kildesortering.

Nå starter snart 
ny renovasjons-
ordning!
SE BAKSIDEN
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Et brennende engasjement for  
klima, miljø og kildesortering

Håndlykkens fem gode miljøtips
Frys brødet! Jeg har kastet så mye brød i mitt liv! 
Etter at jeg begynte å fryse brødet i skiver, kaster jeg 
nesten ikke brød i det hele tatt. 

Papirpose på kjøkkenet! Jeg har en papirpose  
på kjøkkenet til smått papiravfall. Når den er full, tar  
jeg den med ut i dunken. 

Lag plass til sortering! Trikset er å gjøre det så 
enkelt som mulig å sortere. Da må man ha et godt 
system. Hvis du må ta ut alt av søppelskapet for å finne 
boksen for batterier, er det lett å putte det i rest når  
du har dårlig tid.

Tøm snusboksen før du sorterer den som 
plast! Jeg snuser, dessverre. Jeg får litt mindre dårlig 
 samvittighet når jeg tar meg tid til å tømme boksen og 
sortere den som plast. 

La det gå sport i å spise rester! Mitt inntrykk er  
at mange er gode til å ta vare på rester, men ikke så  
gode på å spise dem. Jeg lar det gå litt sport i det, og 
konkurrerer med meg selv om å kaste minst mulig mat. 

1

2

3

4

5

Odd har ambisjon om å være Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Da er kildesortering 
på stadion en selvfølge. 

Odd var den første fotballklubben i Norge som satset på miljø. 
Nå er det mange klubber som ser klima og miljø som et av 
sine ansvarsområder. Nå er det til og med snakk om at Elite
serien skal bli en bærekraftsliga.

– Jobben med å bli en miljøvennlig klubb er todelt, forteller 
Einar Håndlykken, daglig leder i Odds Ballklubb. 

Når matavfallet behandles riktig, 
dannes det biogass og biogjødsel. Både 

biogass og biogjødsel er ressurser 
som blir viktigere og viktigere.

MATAVFALL

MATBORDET

Hvis vi sorterer matavfallet 
riktig, er matavfallet en viktig 

ressurs. I dag forsvinner 45,5% 
av matavfallet i restavfallet. 

Dette er verdier som bokstavelig 
talt går opp i røyk.
Kilde: Plukkanalyse 2021 

Vi kjøper mer mat enn vi spiser. 
I gjennomsnitt kaster vi 40,3 kilo 

mat i året, per innbygger. Det 
betyr at omtrent hver tiende                         
handlepose ikke blir spist.

Kilde: Matvett.no 

BIOGASS OG BIOGJØDSEL

Biogjødsel

Biogass

BEHANDLINGSANLEGG

– På den ene siden handler det om hva vi gjør selv. På den 
andre siden handler det om hva vi inspirerer publikum til  
å gjøre, både på stadion, på vei til og fra, og hjemme hos seg 
selv. 

Kildesortering på Skagerak arena
Et av de største tiltakene Odd har gjort, er å innføre kilde
sortering på stadion. Det har ikke bare vært enkelt.

– Først plasserte vi ut merkede dunker, men det var ikke  
nok, sier Håndlykken. 

– Da vi oppdaget at sorteringen ikke var god nok, forsøkte vi  
å merke tydeligere med plakater på veggen. Da heller ikke  
det gav resultatene vi ønsket oss, tok vi tak i kiosken.

I dag finner du verken dunker til rest eller plastavfall på 
 Skagerak arena, og du får heller ikke kjøpt noe i kiosken som 
skal sorteres som plast eller rest. Det betyr for eksempel  
at sjokolade selges i løsvekt i papirkremmerhus.

– Hvis vi skal få til reelle endringer må vi sørge for at det er 
lett å gjøre rett, avslutter Einar Håndlykken.

Dette gjør Odd for  
klima og miljø
• Kildesortering på stadion

• Plastfri kiosk

• Solceller på taket

• Alle klubb-biler er elbiler 

• Jobber med å skaffe elbuss  
til bortekamper

Hva har Odd og RiG til felles? 
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Når matavfallet behandles riktig, 
dannes det biogass og biogjødsel. Både 

biogass og biogjødsel er ressurser 
som blir viktigere og viktigere.

MATAVFALL

MATBORDET

Hvis vi sorterer matavfallet 
riktig, er matavfallet en viktig 

ressurs. I dag forsvinner 45,5% 
av matavfallet i restavfallet. 

Dette er verdier som bokstavelig 
talt går opp i røyk.
Kilde: Plukkanalyse 2021 

Vi kjøper mer mat enn vi spiser. 
I gjennomsnitt kaster vi 40,3 kilo 

mat i året, per innbygger. Det 
betyr at omtrent hver tiende                         
handlepose ikke blir spist.

Kilde: Matvett.no 

BIOGASS OG BIOGJØDSEL

Biogjødsel

Biogass

BEHANDLINGSANLEGG

BIOGASS kan erstatte fossile drivstoff som 
bensin og diesel, og er bedre for mennesker 
og natur. I tillegg støyer biler på biogass 
mindre enn biler som kjører på fossilt drivstoff.

Kilde: www.mjosanlegget.no/biogass

 

Matavfall er et viktig råstoff 
Fra bord til jord – til bord igjen

BIOGJØDSEL inneholder fosfor, som er helt 
 nødvendig for at planter skal vokse. For at vi skal 
kunne dyrke korn og grønnsaker på norsk jord,  
er matjorda avhengig av å få tilført fosfor jevnlig.

Fosfor er på EUs liste over kritiske råvarer.  
I dag er vi og mange andre land avhengige av  
å importere mye av fosforen vi trenger fra Kina, 

okkuperte VestSahara og Marokko. Også i disse 
 landene er reservene i ferd med å brukes opp.

Ved å produsere biogjødsel blir vi mer  selv  
 forsynt med fosfor til landbruket. Til syvende og 
sist er dette er spørsmål om  matforsyning i en 
verden som er i ferd med å tømmes for viktige 
mineraler.

Kilde: Bedre utnyttelse av fosfor i Norge - Miljødirektoratet (www.miljodirektoratet.no)
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Endringer i renovasjonsordningen
Ny dunk for matavfall og sekk til plastemballasje, 
men ingen endring i kjøkkenbenken.

Plastemballasje skal kastes  
i gjennomsiktig sekk. Sekken 
settes ut på tømmedag, 
sammen med papp og papir.

Matavfallet skal sorteres på 
samme måte som før, men i ny og 
nedbrytbar pose (biopose). Når du 
bærer ut posen, skal den legges  
i den nye dunken for matavfall.

Har du spørsmål?

Vi har samlet ofte stilte 
spørsmål og annen 
relevant informasjon  
på rig.no

Oppstart

I Bamble, Porsgrunn og Siljan er 
det oppstart 1. september 2022,  
i Skien 2. januar 2023.

OBS: Ikke ta i bruk dunken før vi 
begynner å tømme den.

Oversikt over nye tømmedager

Nye kjøreruter kan føre til at 
 avfallet tømmes på nye dager. 
Oversikt over tømmedager  
får du ved å laste ned appen  
«Min renovasjon» eller se rig.no

Gode råd – slik bruker du bioposene
•  Knyt og kast posen når den er omtrent halvfull.

•  Legg tørkepapir i posen hvis matavfallet er fuktig.

•  Bruk tørkepapir til å pakke inn beinrester  
og annet avfall som kan stikke hull på posen.

Herlig, så lett 
å sjekke nye 
tømmedager

Tømmefrekvens

•  Matavfall: hver 2. uke

•  Restavfall: hver 2. uke

•  Papp og papir: hver 4. uke

•  Plastemballasje: hver 4. uke  
(sammen med papp og papir)

•  Glass og metallemballasje:  
hver 12. uke

Last ned gratisfra Google Play eller App Store

Min Renovasjon




