
Henteruter
Mandagsrute: 
Flå grense-Sole Hotell/Fv 192
Noresund-Ringnes-vegkryss 
v/Bråtastua

Onsdagsrute:
Olberg-Ringerike og Modum 
grenser-
Fv 191 Krøderen–Sigdal grense.

Restavfall
•  Hentes hver hentedag. 

• Jul og påske: Du kan levere to 
sekker, men kun sekker merket 
Hallingdal Renovasjon IKS. 

• Sekker merket Hallingdal 
Renovasjon IKS (27 stk pr 
rull) utleveres to ganger årlig, 
innen uke 12 og 38. Ta kontakt 
snarest etter fristene dersom 
sekker ikke er mottatt. Kun 
våre sekker skal benyttes.

• Sekken fylles til max stiplet 
linje (25 cm fra toppen) og 
max 20 kg. Ellers risikerer 
du at de ikke blir tatt med. 
Kildesorterer du både hjemme 
og på lokalt mottak er det 

 normalt plass nok i sekken/
trilledunken.

Papir, glass/metall, plast
• Hentes samme dag som rest-

avfall, iht. avmerking i kalender.

• Returplastsekker utleveres 
kun om høsten. Flere sekker 
får du kostnadsfritt på lokalt 
avfallsmottak. Sekkene skal 
kun benyttes til returplast og 
må knytes før levering.

• Sortér ut plasten – få bedre 
plass til restavfallet og bidra 
til en miljø gevinst!

Farlig avfall (rød boks)
• Leveres på lokalt avfalls-

mottak. Her får du en tom 
boks til å ta med hjem. Om du 
ikke har en slik boks allerede 
får du denne kostnadsfritt på 
mottaket.

Generelt
• Stativer plasseres maks 20 m 

fra bilens stoppested. For 
trilledunker er kravet 10 m.

Avfallshenting – 2. halvår 2016
GLASS/METALLPAPIR PLAST

KryllingRusken
INFORMASJON OM AVFALLSORDNINGEN I KRØDSHERAD NR. 22 - JUNI 2016

KryllingRuskenKryllingRuskenKryllingRusken

Juli August September

UKE man tir ons tor fre lør søn UKE man tir ons tor fre lør søn UKE man tir ons tor fre lør søn

27 4 5 6 7 8 9 10 31 1 2 3 4 5 6 7 35 1 2 3 4

28 11 12 13 14 15 16 17 32 8 9 10 11 12 13 14 36 5 6 7 8 9 10 11

29 18 19 20 21 22 23 24 33 15 16 17 18 19 20 21 37 12 13 14 15 16 17 18

30 25 26 27 28 29 30 31 34 22 23 24 25 26 27 28 38 19 20 21 22 23 24 25

35 29 30 31 39 26 27 28 29 30

Oktober November Desember

UKE man tir ons tor fre lør søn UKE man tir ons tor fre lør søn UKE man tir ons tor fre lør søn

39 1 2 44 1 2 3 4 5 6 48 1 2 3 4

40 3 4 5 6 7 8 9 45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11

41 10 11 12 13 14 15 16 46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18

42 17 18 19 20 21 22 23 47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22 23 24 25

43 24 25 26 27 28 29 30 48 28 29 30 52 26 27 28 29 30 31

44 31

Viktig info:

VISSTE DU DETTE 
OM OSS?

Hallingdal Renovasjon IKS 
er en del av returkartong-
lotteriet hvor det årlig 
deles ut pengepremier 
på 1,6 millioner kroner!

For å delta må du skylle, brette 
og stappe minst seks drikke-
kartonger i en syvende til en 
kubbe. Korker og lokk kan henge 
utenfor. Deltager skriver på 
tydelig navn og telefonnummer 
på den de ønsker skal vinne. 

Tidligere i år vant en person 
fra Krødsherad toppgevinsten 
på kr. 100.000,-  og i 2015 var 
det en annen Krylling som vant 
kr. 10.000,-

Se vår hjemmeside www.hallingdalrenovasjon.no
for oppdatert og utfyllende informasjon.

Det blir ordinær henting på mandagsrute 2. juledag.



Grønt Punkt
Grønt Punkt er et non-pro-
fit selskap som sørger for 
finansiering av returord-
ningene for emballasjetypene 
glass, plast, metall, kartong, 
drikkekartong og bølgepapp.

Innsamling
Omlag 95 % av alle nordmenn har 
et tilbud om innsamling av plast-
emballasje.

Vi ønsker ren og tørr plastembal-
lasje. Mesteparten av emballasjen 
er ren når den er tom. Skitten plast-
emballasje skylles i kaldt vann/
rengjøres med oppvaskbørsten. Bruk 
sunn fornuft: Er det for krevende å 
rengjøre emballasjen ordentlig, gjør 
den bedre nytte i restavfallet.

Plastemballasje
fra husholdninger:
Bæreposer, folie, begre, bokser,  flasker 
av plast slik som sjampo flasker og 
vaskemiddelflasker, kaffeposer, oste-
pakker og rømme begre o.l.

Dette vil vi ikke ha:
• Plastprodukter som ikke er 

emballasje, f.eks. leker, hage-
møbler, bøtter, hageslanger, 
kjøkkenredskaper, vednett mv. 

• Isopor®(EPS) bør leveres på 
miljøstasjon. 

• Heller ikke flasker og kan-
ner som har inneholdt olje-
produkter, særlig brannfarlig 
eller  giftig avfall skal i retur-
ordningen, men leveres som 
farlig avfall.

Transport
Vi er opptatt av at all transport av 
brukt emballasje skjer så miljø-
effektivt som mulig. Grønt Punkt 
utnytter transport ubalansen vi har 
i Norge og bruker returtransport. De 
prioriterer også togtransport frem-
for bil når dette er hensiktsmessig.

Gjenvinning
Kildesortert plastemballasje som 
vi har samlet inn presses før 
det  fraktes til store sorterings-
anlegg. Vel halvparten av plasten 
går til Swerec i Sverige, resten til 
sorterings anlegg i nord-Tyskland. 

Omlag 80 % av all innsamlet 
mengde blir sortert ut til material-
gjenvinning. Resten er urenheter 
m.m. som ikke lar seg skille men kan 
energi gjenvinnes. Plasten blir til 5–7 
råvarekvaliteter som plastindus-
trien bruker i sin videre produksjon.

Tall og resultater
Årlig forbrukes det ca. 95 295 tonn 
plastemballasje i norske hushold-
ninger som tilsvarer vekten av ca 
160 fullastede Airbus A380. Dette 
betyr at hver nordmann må kvitte 
seg med over 15 kilo i løpet av et år.

Plastsorteringen i Hallingdal 
og Krødsherad
Det er dessverre kun ca. 15 % av 
husholdningene som leverer plast-
emballasje til gjenvinning. Mange 
som har for lite plass til restavfal-
let kan løse dette ved å sortere ut 
plasten. Husk å knyte sekken før 
levering.

Vi forbruker mye plast i løpet 
av et år og det aller meste kan 
gjenvinnes til andre produkter.

Åpningstider 
lokalt avfallsmottak

Lokalt avfallsmottak for Krødsherad ligger ca. 2 km. 
etter Krøderen sen trum retning Modum grense. Første 
avkjøring på høyre side av vegen etter Sundvollhovet 
industriområde. Kjør deretter mot Krøderen skytebane og 
ta av til venstre gjennom bom, skiltet til Avfallsmottak. 

Næringsdrivende må ta kontakt med Hallingdal renova-
sjon for informasjon om leveringsbetingelser.

Hallingdal Renovasjon IKS – Kleivi, 3570 Ål  –  Telefon: 32 08 61 10  –  Telefaks: 32 08 61 19
E-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no – www.hallingdalrenovasjon.no

Informasjon til husstandar i Hallingdal  
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Informasjon til husstandar i Hallingdal  

80%
av all innsamlet plast 

GJENVINNES!

Tema: Plastemballasje
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Misbruk av hyttecontainere
Det er ikke tillatt å levere avfall i containere som tilhø-
rer hytterenovasjonen! Fastboende som betaler for å få 
avfallet hentet kan kun benytte lokalt avfallsmottak i til-
legg. Næringsdrivende har egne avfallsordninger og har 
selvsagt også mulighet til å levere på lokalt avfallsmottak 
mot betaling.

Forsøpling rundt hyttecontainere
Det er forbudt å kaste møbler, hvitevarer, bygningsavfall 
m.m. ved containere. Det er utrivelig og kostbart å rydde 
opp. Har du spørsmål omkring renovasjonsordningen? Se 
vår hjemmeside www.hallingdalrenovasjon.no

Tirsdag 12–16 • Onsdag 12–18 • Lørdag 10–14


