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- Alle returpunkt skal tilrettelegges for kil-

desortering av restavfall, matavfall, papir, 

husholdningsplast samt glass- og metal-

lemballasje. Antall returpunkt reduseres fra 

ca. 180 til ca. 80 og containere og returskap 

erstattes av nedgravde avfallsløsninger.

- Lokale avfallsmottak i alle kommuner skal 

ombygges for å øke kapasiteten og utvide 

tilbudet. På Gol og Nesbyen skal mottakene 

utvides arealmessig og i Ål og Krødsherad 

skal det bygges nye avfallsmottak.

- Sorteringsanlegget i Kleivi skal oppgra-

deres for å tilfredsstille myndighetenes krav 

til fremtidsrettet avfallshåndtering. Aktivitet 

som i dag foregår i friluft skal under tak og 

anlegget skal tilrettelegges for økt avfalls-

sortering. 

Hallingdal Renovasjon IKS er en av regi-

onens viktigste servicebedrifter og tje-

nestene vi yter er helt avgjørende for at 

samfunnet skal fungere. Hos oss er det folk 

på jobb hele døgnet, hele året. Hver uke 

henter vi avfall hjemme hos mer enn 10 000 

husholdninger og i ferier og høytider jobber 

renovatører ekstra for å ta unna avfall fra 

mer enn 20 000 hytter samt overnattings-

bedrifter og butikker. Lokale avfallsmot-

tak har åpent to ukedager hele året samt 

lørdager, også påskeaften og pinseaften. 

Sortering og videre håndtering av avfall 

foregår ved hovedanlegget vårt i Kleivi der 

vi også har et eget forbrenningsanlegg 

som leverer fjernvarme til nabobedriftene. 

Et eget behandlingsanlegg på Torpo lager 

kompost av kloakkslam fra husholdninger, 

hytter og næringsliv som brukes i produk-

sjon av torvtak.

Mye av dette er sirkulærøkonomi i praksis og 

Hallingdal Renovasjon IKS har som mål å bli 

bedre på både ombruk og materialgjenvin-

ning i fremtiden. Derfor kommer vi også til å 

legge mer til rette for ordninger som forlen-

ger levetiden til produkter og materialer slik 

at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. 

For å få til dette er vi avhengig av et godt 

samarbeid med husholdningene i Hallingdal 

og Krødsherad, og Rusken som kommer ut 

to ganger årlig er et viktig tiltak for å oppnå 

dette. Utgaven du nå holder i hånda har 

masse interessant og viktig stoff om avfalls-

håndtering og tips til avfallsreduksjon.

Som nyansatt daglig leder er jeg trygg på at 

selskapet og de ansatte vil løse de forestå-

ende utfordringene på en god måte.

God lesning!

Eirik Edvard Lystrup, 

Daglig leder

EIRIK EDVARD LYSTRUP, DAGLIG LEDER

Nå skjer det mye spennende 
innen avfallshåndtering i  
Hallingdal og Krødsherad

Fokuset på avfallsbransjen 
er større enn noensinne! 
EU, Stortinget, kommu-
nene og tilsynsmyn-
dighetene stiller stadig 
strengere krav til oss  
som håndterer avfall. 



Mye sensitivt materiale kastes – dette kan komme  
på avveie dersom det ikke håndteres riktig. 

LAPTOP OG MOBILTELEFONER

Selv om vi tror at vi har slettet alt innhold før 

innlevering til avfallsmottaket, hender det 

dessverre at uvedkommende forsyner seg 

med maskinene og fisker fram personlig 

opplysninger som fortsatt finnes der.

Levèr elektronikk direkte til dem som job-

ber på avfallsmottaket, så de kan foreta en 

forskriftsmessig håndtering.

PAPIRER

Stikkprøver foretatt ved hovedanlegget 

i Kleivi viser at papirer med tildels svært 

personlig informasjon blir kastet i papir-

innsamlingen.

Brev, bankutskrifter, foto, resepter, medisi-

nemballasje, legeerklæringer, NAV-papi-

rer, barnevernssaker, sykehusinnkallinger, 

advokatkorrespondanse, innkassosaker 

etc. er sensitiv informasjon som ikke bør i 

papirgjenvinning med mindre det har vært 

gjennom en makuleringsmaskin. Dette 

handler i stor grad om å forebygge id- 

tyveri, men også om etikk knyttet til f.eks. 

rydding av dødsbo eller liknende.

Du kan få makulert personlige papirer ved 

Hallingdal Renovasjons anlegg i Kleivi.

RESTAVFALL

Mye personlig informasjon finner også 

veien til restavfallscontainerne på de lokale 

avfallsmottakene. Den kan dermed havne i 

hendene på uvedkommende og misbrukes 

på ulike vis. Vær bevisst på hvor og hvordan 

du kaster personlig informasjon!

Større andel avfall til materialgjenvinning 

og mindre til forbrenning er kravene fra 

EU/EØS. Hallingdal Renovasjon er med på 

dugnaden og jobber målrettet for å kunne 

tilby alle abonnenter mulighet for kildesor-

tering av matavfall, papir, plastemballasje 

og glass- /metallemballasje.

Prosjektet kalles “Færre og større” og vil bli 

mest synlig på returpunktene der det skal 

installeres brønner for kildesortering av ulikt 

avfall. Områdene vil også bli oppgradert 

med asfalt og belysning. Returpunktene 

er beregnet for hytteabonnenter og fast-

boende som ikke har egne dunker.

For å sikre en miljøvennlig og kostnads-

effektiv innsamling av det kildesorterte 

avfallet, reduseres antall returpunkter fra 

180 mindre til 80 større. Avfall som ikke kan 

kildesorteres ved returpunktene, f.eks. farlig 

avfall, elektronikk, møbler og rivningsavfall, 

skal fortsatt leveres ved avfallsmottakene.

EU-deadline er 1. januar 2023, og prosjek-

tet «Færre og større» skal hjelpe Hallingdal 

Renovasjon til å nå denne fristen.

Personopplysninger  
på av(falls)veie!

Færre og større –  det handler om kildesortering!
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Kampen mot søpla har 
vært en konstant utfor-
dring gjennom verdens-
historien. Ikke bare har 
den fått folk til å holde seg 
for nesen, den har spredt 
sykdom, kostet millioner 
livet og vært hodebry for 
både konger, politikere, 
rikfolk og fattiglus

Antikken 700 f.Kr – 
500 e.Kr.
Folk bosatte seg etterhvert mer enn før 

i byer. Avfall og ekskrementer ble kastet 

direkte i gatene og søppelet hopet seg opp. 

Allerede i det gamle testamentet beskri-

ves hvordan Jerusalems borgere kastet 

avfall, avføring og lik av forbrytere i kløften 

Gehenna, der det brant en evig flamme.

STORE MENGDER SØPPEL

I Troja har arkeologer regnet seg fram til at 

det ble kastet ca 1,4 millioner tonn søppel 

årlig. Aten vedtok verdens første avfallslov 

allerede i år 500 f.Kr., søppel skulle kastes i 

hauger som lå minst halvannen kilometer 

utenfor byen. De rike lot slaver frakte vekk 

søppelet, andre benyttet byens fattigste, 

mot at de fikk rote gjennom søppelet og 

kanskje finne mat eller annet brukbart. 

Antikkens største søppelberg, Monte 

Testaccio, finnes ennå utenfor Roma.

GJENBRUK PÅ FLERE VIS

Romerne resirkulerte og gjenbrukte. Glass-

biter ble smeltet om til nye bruksgjenstan-

der, ødelagte våpen til statuer og annen 

utsmykning og ødelagte leirvarer ble fyll-

masse i sement. Romerne konstruerte også 

et effektivt kloakksystem under Romas 

gater, som ledet bort regnvann og sikret 

at menneskelig avfall ikke rant i gatene. 

Badevannet fra de offentlige badene ble 

gjenbrukt som skyllevann i de offentlige 

toalettene.

Middelalderen 500 
– 1500 e.Kr.
Etter Romerrikets sammenbrudd, og der-

med bortfall av viktig kunnskap, ble søp-

pel og ekskrementer igjen kastet direkte 

på gaten. Byene, stanken og helsefaren 

vokste om kapp.

PEST, STANK OG SØPPELMENN

Da pesten herjet i Europa mente middel-

alderens leger at sykdommen skyldtes 

stanken i byene. Londons borgere på 

1400-tallet ble derfor pålagt å holde avfall 

innendørs til “Rakkeren” kom på sin ukent-

lige innsamlingsrunde. Søppelhenting ble 

en fast og godt betalt jobb fordi de rike 

gjerne betalte ekstra for å få hyppigere 

hentinger. Den feilaktige teorien om stan-

ken resulterte faktisk i lavere smittefare 

fordi avfallet ble tømt i Themsen eller uten-

for byen, og dermed trakk pestbefengte 

rotter ut av London.

SØPPEL SOM FORSVARSVERK

I 1400-tallets Paris bestemte kong Karl 7. at 

innbyggerne skulle kaste søppelet utenfor 

bymuren. De enorme haugene var hundre 

år senere blitt så store at fiender enkelt 

kunne klatre over bymurene eller skyte 

direkte inn i Paris. Haugene ble dermed 

omgjort til deler av byens forsvarsverker 

som kanonstillinger. Slik fungerte de i 100 

år inntil Ludvig 14., Solkongen, rev bymuren 

og fjernet søppelhaugene for å utvide Paris.

En søppelhistorie
TEKST: KREATOR 



Moderne tider
Europas og USAs industrielle revolusjon på 

1800-tallet, med teknologiske fremskritt og 

masseproduksjon av varer, førte til en ny 

type søppel – emballasjeavfall. Avfalls-

mengden økte likevel ikke drastisk for det 

meste av emballasjen ble gjenbrukt. Det 

ble snekret møbler av trekassene, metall-

boksene ble til oljelamper, papiret ble brent 

og lappetepper ble sydd av tøystykkene.

RESIRKULERING AV SØPPELGULL

Under industrialiseringen ble hester brukt 

både til å trekke kareter, til å dra søppel-

vogner og til annet arbeid. Det gikk flere 

hundre tusen av dem i byene. De etterlot 

seg tonnevis av hestepærer som etterhvert 

ble samlet sammen og solgt som gjødsel.

1800-tallets søppelplasser var rene gull-

gruvene for fattige byfolk. Skinnet fra en 

død katt kunne selges for gode penger til 

en buntmaker, metall kunne bankes ut og 

selges til koffertmakerne. Gamle sko ble 

brukt til brensel i stålindustrien eller som 

sålefyll hos skomakerne. Fisket man fram 

matrester, innvoller og knokler kunne det 

males opp til en klebrig masse og selges 

som brensel. Det mest verdifulle avfallet 

var imidlertid aske som kunne selges til 

den raskt voksende mursteinsindustrien 

der asken ble blandet med leire til murstein.

SØPPELKORRUPSJON

Søppelinnsamling og søppelplasser var 

blitt et begrep, men under industrialiserin-

gen fikk søppelmennene, både i Europa og 

USA, ansvaret for selv å organisere søp-

pelinnsamlingen og drive avfallshåndte-

ring. Det førte til mye korrupsjon og lite 

effektiv søppelinnsamling. Bygatene ble 

til svinestier.

SØPPELHELTER OG  

AVFALLSFORBRENNING

I New York på 1800-tallet fikk oberst 

George Waring ansvaret for oppryddingen 

av den sviktende avfallshåndteringen. Han 

bygde opp et gate feier system etter mili-

tært forbilde, med ansatte som arbeidet 

åtte timer per dag, hver med ansvar for ti 

spesifikke fortau. De samlet søppel i små 

vogner, og var kledd i hvitt for å symbo-

lisere renhet. Warings “hvite hær” var så 

effektiv, at de ble feiret som byens helter 

allerede etter et år.

I London mente politikerne at enorme 

ovner var løsningen på søppelproblemet. 

De såkalte Destructors sto ferdige i 1891, og 

kunne forbrenne 24 tonn søppel i døgnet. 

Nærmest en revolusjon, men resultatet var 

at det snødde aske over byens befolkning, 

og ovnene ble stengt ned etter ca. 10 års 

drift.

SØPPELBILEN KOMMER

I 1896 utviklet ingeniøren John Thornycroft 

den første dampdrevne lastebilen med tipp.

Lastekapasitet var ett tonn, og tippen 

gjorde tømmingen av søppel på avfalls-

plassen enklere og raskere. Men damp-

vognen ble ingen stor suksess da den var 

vanskelig å manøvrere i smale bygater.

Utviklingen mot søppelbilen slik vi kjen-

ner den i dag, startet i 1935. To amerikan-

ske brødre oppfant søppelcontaineren 

«Dumpster». Ved hjelp av stålkjettinger 

kunne containeren løftes opp og tømmes 

direkte i lasteplanet på søppelbilen. Endelig 

kunne søppelmennene legge bort spaden.

Vekst og velstand 

I Norge økte forbruket i takt med kjøpe-

kraften utover 1950–1960-tallet. Søppel-

biler erstattet hestene og søppelposene 

ble innført. Nye produksjonsmetoder ga 

suppeposer og frossenmat. Selvbetje-

ningsbutikkene bugnet av produkter pak-

ket enkeltvis. Søppelkassene ble etterhvert 

for små, mentaliteten hadde endret seg fra 

gjenbruk til bruk-og-kast, og forbruker-

samfunnet var et faktum.

SØPPELFYLLINGER OG HODEBRY

Avfallet havnet stort sett på fyllinger, men 

mye ble dumpet i skråninger, skogholt, 

bekkefar og elver. Fra slutten av 1950 

kom lover som skulle bekjempe slik privat 

forsøplingen, og fra 1960–1970-tallet ble 

tvungen renovasjon gradvis innført i norske 

kommuner.

Søppelet på fyllingene ble brutt ned for 

langsomt, sigevannet var forurensende og 

selvantennende farlig avfall førte til spred-

ning av giftige kjemikalier. Forbrennings-

anlegg ble bygget for å unngå dette, men 

avfallet etter forbrenningen – bunnslagg, 

flygeaske og gasser – utgjorde også et for-

urensningsproblem. I dag er det rensepro-

sesser i forbrenningsanleggene som gjør 

at dette håndteres på en forsvarlig måte. 

Forbrukersamfunnets økende søppelutfor-

dringer og reelle hodebry førte til at det 

på 1970-tallet igjen ble fokusert på gjen-

vinning, denne gangen mer på grunn av 

miljøbevissthet enn av økonomiske eller 

hygieniske hensyn.

SØPPELHISTORIEN FORTSETTER

Veien mot dagens kunnskap, innsamling, 

håndtering og kildesortering av avfall har 

vært både lang, brokete og farefull. Bære-

kraftig avfallshåndtering er et begrep de 

fleste har et forhold til i 2020. I dag snakker 

vi om kildesortering, materialgjenvinning 

og energigjenvinning. Tro hva de tenker 

om det når søppelhistorien skal skrives 

om noen hundre år...

Kilder: wikipedia.org / historienet.no.



– Vet du hvor  
disse skal? 

ALLE BATTERIER ER FARLIG AVFALL!
De må IKKE kastes i restavfallet, men leveres på 

avfallsmottak eller til butikker som selger batterier.

Tips: teip over polene for å unngå  

kort slutning og brannfare!

ELEKTRISKE SMÅARTIKLER
Lyslenker, vindusstjerner og andre elektriske 

produkter som går på strøm eller batteri er 

FARLIG AVFALL og skal leveres enten på 

avfallsmottak eller til butikker som selger 

slike produkter.



SPRAYBOKSER 
Alle spraybokser sorteres som 

FARLIG AVFALL og leveres på 

avfallsmottaket.

FOTO: KREATOR

IKKE PLAST!
Isopor – sorteres ikke som plast. 

Små mengder kan sorteres som 

restavfall. Større mengder leve-

res på avfallsmottak. 

GAVEPAPIR
Vanlig glanset gavepapir inneholder så 

lite papirfibre og så mye fargestoffer og 

leire, at det ikke egner seg for gjenvin-

ning. Det skal derfor kastes som rest-

avfall! Gråpapir kan sorteres som papir. 

Gavebånd kastes i restavfall. 



Renovatørene kommer
I Breievegen 87 er det hentedag for restavfall og renovatørene Kenneth Eliassen og 
Rune Melin Sæther er på jobb.

De merker seg at selv om det er 14 dager siden sist, er det ikke overfylt 

i dunken. – Henting annenhver uke er ikke noe problem, det fungerer 

helt fint, bekrefter Aud Haldis og Leif Gunnar Utgård.

VINN-VINN

Pensjonistparet har bygget skur til avfallsdunkene sine etter veileder fra 

Hallingdal Renovasjon, og plassert det nede ved veien der søppelbilen 

stopper. Før hadde de dunkene oppe i bakken, nærme huset, men de 

skjønner godt at dunkene må stå der søppelbilen stopper.

– At dunkene står nede ved veien letter jo arbeidet for renovatørene, 

også gir det oss litt mosjon, så det er vinn-vinn, smiler de.

PLAST PÅ AVVEIE

Ekteparet Utgård forteller at de sorterer avfallet i bokser inne før de 

bærer det ut til avfallsdunkene. Posene med plast henger i garasjen 

til kvelden før plasthenting.

– Henger man ut posene for tidlig er dyr og fugler raskt på plass, sier 

Aud Haldis. De drar plasten utover så den blåser avgårde dit den ikke 

hører hjemme. Ikke ser det særlig pent ut heller, legger hun til.

PRAT OVER DUNKEN

Kenneth og Rune tar seg tid til en prat i dag. De forteller at Hallingdal 

Renovasjon har tolv biler totalt, og at fem av dem brukes til henting av 

husholdningsavfall hjemme hos abonnentene.

– Vi er to mann per bil, en som kjører og en som står bak. Også bytter 

vi på halvveis ut i arbeidsdagen, forklarer de.

Av og til gleder de seg til å bytte plass på bilen. Er det vått og kaldt vil 

den som er ute inn, er det sol og varme vil den som kjører, ut.

– Vi kler oss etter temperaturen og holder motet og humøret oppe 

uansett vær, smiler de

Renovatørene forteller at det finnes automatisk vekt i bilene. Dersom 

den viser 6–7 tonn må bilen til Kleivi for å tømme, og deretter tilbake 

for å hente mer søppel.

– Det er sjelden vi må kjøre ekstra tømmeturer, men det skjer av og til, 

for eksempel i høytidene, forklarer de.

MANGE SKRITT

Det er mellom 400 og 650 stopp på renovasjonsrutene og antall dun-

ker på hvert stopp varierer med type avfall som skal hentes. Ordinær 

arbeidstid er 06:00–13:30, men lengden på arbeidsdagen bestemmes 

gjerne av type og mengde avfall, og selvsagt av vær og føreforhold. I 

gjennomsnitt går de 25.000 skritt på en dag, ca 6-7 kilometer. Rundene 

TEKST OG FOTO: KREATOR

– Står man «bakpå» får man både 
filosofert litt, sett på soloppgangen 

og kjent på været.

Det blir mange dunker i løpet av en arbeidsdag, og de skal trilles både til og fra søppelbilen.



avsluttes med tømming i Kleivi, der bilene parkeres og står klare til 

neste dag.

TRIVES PÅ BILEN

Kenneth Eliassen har jobbet som renovatør i Hallingdal Renovasjon 

i fire år, og trives langt bedre enn han hadde trodd da han begynte. 

Rune Melin Sæther er forholdsvis fersk i faget, han begynte i juli 2020. 

De kjører og opererer en tre år gammel bil med det klingende nav-

net «Kjuaguttene», noe som nok henger sammen med at Kenneth er 

bergenser.

– Man har stort sett samme makker, forteller de. Da blir man godt kjent 

og har det trivelig gjennom arbeidsdagen.

De er enige om at det er fritt og godt å være renovatør.

– Står man “bakpå” får man både filosofert litt, sett på soloppgangen 

og kjent på været.

VIS HENSYN

Av og til er det litt skummelt å være renovatør. Travle morgener gjør at 

folk kjører for fort forbi, for tett opptil eller sneier for tett innpå søppel-

bilen. Da er det ikke rom for filosofering, da er det fullt fokus og man 

må ha “øyne i nakken” for å føle seg trygg. Uhell har skjedd, men til nå 

ingen personskader, heldigvis.

– På vegne av renovatørene ber vi alle bilister innstendig om å vise 

hensyn når de kjører bak eller skal forbi søppelbilen, sier Kenneth og 

Rune alvorlig.

UTFORDRINGER I HVERDAGEN OG TWIST TIL JUL

Renovatørene støter på hverdagsutfordringer underveis, og beskriver 

noen av dem:

• Mye snø på lokket er et problem når dunken skal henges og vendes 

på bilen. I tillegg blir dunkene tunge å dra fram, så snøen må fjernes. 

Resultatet er våte hansker og hender, samtidig som det tar ekstra tid.

• Der det ikke er måkt eller strødd, kan det være at søpla ikke hentes. 

Å kjøre de tunge søppelbilene opp en bratt, umåkt eller glatt bakke, 

eller baske med tunge dunker i snø til knes, er ikke forsvarlig.

• Dunker som står mer enn fem meter fra stoppested, blir ikke tømt. 

Står de til vanlig lenger fra, må de dras fram til vegen. Det er langt 

mer rasjonelt at hver abonnent drar egne dunker, enn at renova-

tørene må dra alle.

–  Det hender jo at noen blir sinte, enten direkte på oss eller via telefon 

til dem på kontoret. Men når vi forklarer situasjonen, forstår de som 

regel at det er en god grunn til at vi har kjørt forbi, sier Kenneth.

Han påpeker forøvrig at de fleste abonnentene er både trivelige og 

flinke til å lette jobben for renovatørene, både med å dra fram dunkene, 

måke og strø.

– Til Jul hender det vi finner en twistpose eller annet godt på dunken, 

forteller Kenneth, og det setter vi naturligvis stor pris på. Da opplever 

vi at folk er glade for den jobben vi gjør.

ALT PÅ STELL

Aud Haldis og Leif Gunnar mener selv at de er ganske flinke til å holde 

orden rundt avfallsdunkene, og de er påpasselige med både måking 

og strøing før renovatørene kommer.

– Bortsett fra når snøen har lavet ned om natten og dere er her allerede 

klokken 06:00 da, sier Leif Gunnar litt skyldbetynget.

– Vi forstår at det ikke alltid er måket etter nattens snøfall der vi er tid-

ligst ute, og det er sjelden det som hindrer tømming, beroliger Kenneth 

og Rune. Her i Breievegen 87 er alt på stell og veldig fint tilrettelagt for 

oss, nikker de bekreftende.

Renovatørene drar videre på runden sin, pensjonistene rusler opp bak-

ken og inn til kaffekoppen. Tro hva de skal henge på dunken til Jul …?I Breievegen 87 er det til og med installert lys på avfallsskuret.

Renovatør Kenneth og abonnent Leif Gunnar i trivelig prat over dunken.

Rune har førstevakta bakpå.



Avfallspyramiden  
– vær en bevisst oppusser!

Oppussing er for mange av oss et evig prosjekt, enten det er snakk om omfattende 
renoveringsprosjekter, eller mindre DIY-ideer. Med oppussing følger en hel del avfall, 
men heldigvis finnes det mange måter å både forebygge og redusere avfallet på. Her 
skal du få et krasjkurs i hvordan du kan ha avfallspyramiden i tankene neste gang du 
skal svinge malekosten.

AVFALLSREDUKSJON er definitivt det vik-

tigste punktet i avfallspyramiden. Før du går 

i gang med å rive vegger og kaste ut møbler, 

kan det være lurt å tenke seg om to ganger. 

Er det virkelig nødvendig å bytte ut alt for 

så å bygge nytt, eller kan små, enkle grep 

være nok for å få følelsen av forandring og 

fornyelse? Uansett så er god planlegging 

og vedlikehold av produkter avgjørende for 

å redusere avfallsmengden. Kanskje har du 

noen malepensler liggende i boden fra da 

du malte gangen? Om du vasker dem godt 

etter bruk, har de lang levetid.

Å tenke GJENBRUK under oppussing kan 

være skikkelig gøy! Kanskje kan de gamle 

håndtakene på kjøkkeninnredningen bli 

nye og freshe med en runde spraymaling? 

Eller kan den kjedelige Ikea-kommoden 

bli til et nytt nattbord? Gardiner er på full 

fart tilbake i trendbildet, kanskje du finner 

et kult vintage-stoff innerst i skapet, som 

du kan sy om? Bare kreativiteten setter 

grenser og mulighetene er uendelige. Folk 

kvitter seg med både ubrukte og nesten 

helt nye møbler og hvitevarer, så det er fullt 

mulig å gjøre gode bruktfunn. Dessuten er 

det gøy med interiør som har en historie, 

det gir personlighet og sjel til et rom. 

Selv med både avfallsreduksjon og 

gjenbruk i fokus, er det ikke til å komme 

unna at avfallet, fort hoper seg opp. Da 

er det viktig å holde tunga rett i munnen 

og sortere riktig, og det aller meste kan  

gjenvinnes. Både metall og gips kan 

leveres på avfallsmottaket for MATERIAL-

GJENVINNING. Det samme gjelder for all 

bølgepappen som gjerne følger med en 

oppussingsrunde. 

Den gamle tapeten, rester av den nye og  

smårester av trevirke blir ENERGIGJEN-

VUNNET når du leverer det på avfallsmot-

taket.Rester av trevirke uten maling, beis 

eller lakk kan du selv ENERGIUTNYTTE i 

bålpanna, til matlaging eller kos.

Renoverer man et gammelt hus og skal 

kvitte seg med for eksempel asbestmate-

riale eller gipsplater med keramikkfliser, 

leveres dette på avfallsmottaket som sør-

ger for at det sendes videre til et godkjent 

DEPONI. Heldigvis blir mer og mer avfall 

gjenvinnbart, slik at lite av oppussings-

restene må i deponi.

Enten du skal pusse opp, rive 
ned eller bare håndtere den 
vanlige hverdagen så er det 

viktig å ha avfalls pyramiden 
i minnet hele tiden, det 
dreier seg om miljø og  

bærekraft for fremtiden.

Vær bevisst – lykke til!

Avfallsreduksjon
Reparere og kjøpe kvalitet.

Unngår unødig emballasje.

Bruke ting om igjen.Levere til brukthall.

Lage nytt av bruktog lage kompost.

Brenne for å lage strøm og varme.

Legge på 
fylling.

Gjenbruk

Material-

gjenvinning

Energi

utnytting

Depone-

ring
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Hvor bevisst er du?

Emballasje er produkter som anvendes til innpakning, oppbeva-

ring, beskyttelse og transport av varer fra produsent til forbru-

ker. Emballasje brukes både til råvarer og bearbeidede varer og 

kan være fremstilt av mange forskjellige materialer som glass, 

tre, plast, metall og papir. 

– Wikipedia

Emballasje av glass og metall kan gjenvinnes nærmest i det 

uendelige, uten å tape verdi. Gjenvunnet emballasje er ditt 

fremste bevis på samfunnsansvar og bærekraft. Å ta vare på 

verdier er å skape verdier! 

– sirkel.no

EMBALLASJE er stikkordet 
ved sortering av plast, glass og metall.  
Finner du emballasjen?

Riktig svar: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 16
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Informasjon til husstander i Hallingdal og Krødsherad
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Vil du vite mer?
Se www.hallingdalrenovasjon.no, ring tlf. 32 08 61 10 eller e-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no. Følg oss på Facebook 

Standardsett
Standard sett dunker for en hus-

holdning er restavfall, glass-/metall-

emballasje, papir/papp emballasje, 

gul krok og plastsekk til hushold-

ningsplast og rød boks til farlig avfall. 

Har du flere renovasjonsabonnement, 

eller ønsker å dele dunker med 

naboen? Ta da gjerne kontakt  

med oss for en løsning!

Om noen år kommer den fjerde 

dunken, så husk å lage plass til den 

om du bygger avfallshus. Veileder 

til bygging av avfallshus fins på 

 hjemmesiden vår.

Last ned  
tømmeappen: 
Hallingdal 
Renovasjon
Da får du varsler  
om hva som skal 
tømmes når. 

V e r d t  å  v i t e

Hvordan sorteres  
det? Sjekk ut:

Avfallsskur
Skal du bygge deg skur/hus/platting 

til dunkene dine? 

Da bør du lese vår veiledning først. 

Den finner du på www.hallingdal-

renovasjon.no/husholdninger/

avfallsskur-hus/ eller ved å  

kontakte oss.

Skyll, brett, 
stapp
Vi har stadig nye vinnere i 

returkartong lotteriet, kan-

skje er det din tur å vinne 

10.000,- eller 100.000,- 

neste gang? Les mer her:

www.hallingdalrenovasjon.

no/husholdninger/retur-

kartonglotteriet/

Viste du at: 
Mengden drikkekartong som blir gjen-

vunnet hvert år tilsvarer en skog på 

størrelse med 230 fotballbaner.

Kilde: GPN (Grønt punkt norge)  

og Skogselskapet

 Foto: Johnny Syversen for LOOP

Hva gjør vi med 
ribbefettet?
Tømmer du ribbefett eller andre matrester i vasken 

eller toalettet? Det setter seg i vannlås og rør og kan 

medføre skadedyr i avløpssystemet. Det kommu-

nale avløps nettet påføres også skader og regningen 

for dette havner hos oss alle.

Tips!
Hell fettet over i en kartong og frys det til 
senere bruk! Ribbefett kan for eksempel 
brukes på Fiskegrateng. Vil du ikke ta vare på 
det kaster du kartongen i restavfallet.


