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Straks vinteren slipper
taket øker besøket på
Hallingdal Renovasjon
sine sju avfallsmottak.
Det ryddes på loft og
i kjeller og biler med
og uten henger ruller
inn portene med avfall
av ymse slag som
skal leveres.
EIRIK EDVARD LYSTRUP, DAGLIG LEDER

Vårens vakreste eventyr

V I S ST

Straks vinteren slipper taket øker besøket
på Hallingdal Renovasjon sine sju avfallsmottak. Det ryddes på loft og i kjeller og
biler med og uten henger ruller inn portene
med avfall av ymse slag som skal leveres. Åpningstidene har endret seg i takt
med behovet og i alle kommunene er det
nå åpent flere faste ukedager hele året i
tillegg til de fleste lørdager. Likevel opplever
mange å måtte stå i kø for å få levert avfallet
sitt. Dette vil bli bedre når avfallsmottakene
etter hvert får utvidet kapasitet, men den
viktigste forskjellen utgjøres uansett av
hver enkelt som kommer for å levere avfall.
Sorter og organiser avfallet hjemme og legg
like avfallstyper samlet i lasset, så går det
raskere å levere på avfallsmottaket. Når det
tar fra en halv- til halvannen time å tømme
hengeren er planleggingen for dårlig, til stor
irritasjon for andre besøkende.

De kommunale avfallsmottakene har en viktig rolle i arbeidet med å holde lokalmiljøene
rene og trivelige. Derfor er det viktig å passe
på at alt avfallet blir med hele veien frem
til avfallsmottaket. Langs innfartsveiene til
alle avfallsmottakene våre ligger det avfall
som har ramlet av hengere på grunn av
dårlig lastsikring! Avfall havner også i private hager, i elver og på slåttemark, noe
som burde være helt unødvendig! Daglig
ser vi hengere uten nett og med avfall som
åpenbart ikke ligger trygt i lasset av seg selv,
for eksempel plast, isopor og papp. Heller
ikke tyngre avfallstyper som gipsplater,
trevirke eller metall ligger nødvendigvis
sikkert uten nett. Dette kan utgjøre en fare
for andre trafikanter. Vi oppfordrer alle til å
tenke over dette og gjerne sette seg inn i
Statens vegvesen sine regler for sikring av
last på offentlig veg.

U
E D AT ? .
..
Hver innbygger i Norge leverte
husholdningsavfall fra juli
2019 – juli 2020, 41 % ble levert
til materialgjenvinning. – SSB

Magasinet «Rusken» som du nå er i ferd med
å lese utgis to ganger årlig, i juni og desember. I tillegg til tømmekalender og annen
viktig informasjon er «Rusken» ment å skulle
inspirere til miljøvennlig avfallsbehandling
og praktiske løsninger på smått og stort. I
tillegg er det mye nyttig informasjon å få
ved å følge oss på Facebook og på hjemme
siden vår eller ved å laste ned appen vår
som blandt annet minner deg på hva som
hentes hjemme hos deg og når.
God sommer!
Eirik Edvard Lystrup.
Daglig leder

427 kg
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Metallemballasjen som gjenvinnes i Norge
hvert år tilsvarer vekten på et middels stort

hurtigruteskip
– arim.no

Tre på jobben:
Jon Øyvind Eriksen er 47 år og bor i
Hovet. Han jobber på hovedanlegget i
Kleivi som driftsoperatør for farlig avfall,
noe han har gjort i 13 år. Det aller beste
ved jobben er de varierte arbeidsoppgavene, synes Jon Øyvind.
Hvordan bruker du fridtiden?
– Fritida blir brukt til ymse heimeprosjekt:
unga, hus, gård. Også til Røde Kors mm.
Hva gjør deg glad?
– Å få til ting som i utgangspunktet
kan være utfordrande.
Hvem ville du gitt en stor bukett roser?
– Kjæringen!

Ingrid Åsheim er 42 år og bor på Ål.
Hun jobber på hovedanlegget i Kleivi
som kontormedarbeider, det har hun
gjort i 10 år. Det aller beste ved jobben er
de gode kollegaene, synes Ingrid.
Hvordan bruker du fritiden?
– Den brukes stort sett på barna,
hus og hjem.
Hva gjør deg glad?
– Med fare for å være klisjè: å gjøre
andre glade!
Hvem ville du gitt en stor bukett roser:
– Det er mange som hadde fortjent den,
men akkurat i dag hadde den gått til
sjefen min, Margun!

Viggo Kristiansen er 50 år og bor på
Geilo. Han jobber på hovedanlegget i
Kleivi som driftsoperatør i forbrenningsanlegget, noe han har gjort i 13 år. Det
beste ved jobben er de gode kollegaene,
synes Viggo, og det å få ha en selvstendig jobb på en stabil arbeidsplass.
Hvordan bruker du fridtiden:
– Den går med til modellfly, turer med
campingvogn, hund og kortspill.
Hva gjør deg glad?
– Barn og barnebarn, godt vær
og en god film.
Hvem ville du gitt en stor bukett roser?
– Rosene må fruen få!

Lekeparadis på loftet: panelet på veggen er
fra vedskjulet som sto på tomta da Terese
og Pål kjøpte den. Vedskjulet er revet, men
materialene er brukt på nytt.

Gjenbrukshuset i Vats

Sjarmerende og unikt: Terese
og familien bor i et hus som
ikke ligner på naboens, og
som er bygget og innredet
av gjenbruksmaterialer.

Avfallspyramiden
– vær en bevisst oppusser!
TEKST OG ILLUSTRASJON: KREATOR

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.

Reparere
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AVFALLSREDUKSJON er definitivt det
viktigste 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.

uksjon

Avfallsred

Gjenbruk

Material- g
gjenvinnin

Energi
utnytting

Deponering

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 MATERIALGJENVINNING. Det samme gjelder for
all bølgepappen som gjerne følger med
en oppussingsrunde.
Den gamle tapeten, rester av den nye og
smårester av trevirke blir ENERGIGJENVUNNET når du leverer det på avfallsmottaket.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 asbestmateriale eller gipsplater med keramikkfliser,
leveres dette på avfallsmottaket som sørger 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
avfallspyramiden i minnet
hele tiden, det dreier seg
om miljø og
bærekraft for fremtiden.
Vær bevisst – lykke til!

Faksimil fra Rusken nr. 31.
Avfallspyramiden: minner oss
på at vi kan anvende avfallet
vårt på en smart og bærekraftig måte, og aller helst redusere
avfallet vi produserer.

TEKST OG BILDER: KREATOR

Med et brennende hjerte
for bærekraft, samt en hel
del pågangsmot og kreativitet, har Terese Skarsgard
realisert drømmen og
skapt et ekte gjenbrukshus.
Etter flere år i Hønefoss og på Ål, ville
Terese flytte hjem til barndomsbygda Vats.
Sammen med kjæresten Pål kjøpte hun en
solrik tomt med nydelig utsikt. Selve huset
fant hun på Finn.no

Ressurser
– ikke søppel
Under en presenning i Valdres lå en haug
med tømmerstokker etter en stor stølsbygning fra 1925. Eieren hadde egentlig tenkt å
gjenreise bygningen selv, men endte opp
med å legge tømmeret ut for salg.
Vi sa ja til å kjøpe noe vi ikke visste hva
var, det kunne jo ha vært skikkelig råttent.
Men det var bare fire råtne stokker, og alle
stokkene var der, bortsett fra den aller siste
stokken som skulle øverst i mønet. Jeg
føler jeg fikk redda den gamle stølsbua,
smiler Terese.
Interessen for miljø og gjenbruk har kommet gradvis med årene. 37-åringen forteller
at det ikke lenger gir henne noen glede å
kjøpe nye ting nå som hun forstår mer av
hvordan forbruk og miljø henger sammen.
I tillegg til å ta vare på mest mulig av materialer, fordi det alltid kan komme til nytte en
dag, lager jeg jord av matavfallet og dyrker
egen mat. Det handler om å endre måten vi
ser på ressursene og søpla vår på, forteller
Terese engasjert.

Perfekt uperfekt
Terese hadde ingen klar plan eller visjon
for hvordan huset skulle bli innvendig. Men
hun var bevisst på at hun ville tilpasse interiøret etter behov, og bruke ressurser som
hun allerede hadde tilgang på. Det var også
ideen bak et unikt selvbygget kjøkken.
Det lå materialrester overalt, så jeg kunne
bare å begynne å plukke. Å bygge noe selv
gir en helt enorm mestringsfølelse. Og det
føles bra å bruke noe som finnes fra før, så
man slipper å lage alt nytt. Hver sprekk og
skjevhet har en historie og alt trenger ikke
å være perfekt, konstaterer hun.
Hun lærte seg alt om bygging fra bunnen
av og tør ikke tenke på hvor mange timer
hun har brukt på husprosjektet.
Dette skulle først og fremst være et morsomt overskuddsprosjekt. Jeg har ikke
stressa med å bli ferdig.

Funksjonell design: Terese ville skjule TV´n og
snekra et skap som matcher kjøkkenet.

Regnbuesøvn: de lafta veggene på soverommet har Terese malt i regnbuens
farger. Et ekte drømmerom.

Hobbykrok: sammen med sønnen på tre,
sitter Terese ofte ved den nostalgiske
skolepulten og tegner.

DIY: Terese har designa og satt opp sitt eget kjøkken av restemateriale. Hvitevarene kjøpte hun nye, men i en stil som passer til resten av huset.

Første jul i
«nytt» hus
Men Terese og familien hadde et ønske om
å kunne feire julen 2014 i huset.
Vi slo siste spikeren i et hjemmesnekra
bord klokka fire natt til julaften. Så vi rakk
det akkurat. Vi fikk en heftig innspurt, men
det ble jul til slutt, ler Terese.
Terese, Pål og sønnen på tre år har nok å
henge fingrene i. De har høner, to hester og
en hund. Oppussingsprosjektet blir nok aldri
100% ferdig, men det er heller ikke målet.
Det er alltid nye, kreative ideer som må
prøves ut, og det dukker stadig opp gamle
objekter som kan få nytt liv. Terese finner
mye via Facebook, Finn.no eller på auksjon.
Den vakre naturen som finnes rett utenfor
døra gir meg masse inspirasjon til å ta vare
på det vi har. Å skape noe nytt ut av noe
gammelt er en form for terapi og gir meg ro
i sjela. Jeg lever drømmen her, avslutter hun.
Gjenbruk på høyt nivå: benkeplaten er laget av rester fra gammel taktro.

Terese er en del av en gjeng foreldre som vil
inspirere andre til å ta grønnere valg i hverdagen. Følg @klimaforeldre på Instagram
for gode tips.

Lykken er et vaskerom: døra fra det gamle
vedskjulet skiller bad og vaskerom, og over
døra henger en hestesko og bringer lykke..

Ny avfallsmerking!
Ny nasjonal merkeordning for avfall er lansert. LOOP og Avfall Norge har
samarbeidet med både kommunale og private aktører for å få den på plass.
Målet med den nye merkeordningen er:
•
•
•
•

enklere kildesortering
lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje
konkret bidrag for å nå målet om 65 % materialgjenvinning, i tråd med EUs langsiktige mål.
felles farge- og symbolbruk i hele Norden

(kilder: avfallnorge.no / sortere.no)
Hallingdal Renovasjon vil gradvis innføre den nye merkeordningen etter hvert som vi bestiller nye dunker, skilter osv. Det er lite miljøvennlig å kassere det vi allerede har, så vi bruker opp det først. Det gjør at det vil ta noe tid før alle f.eks. har fått dunker med de nye
fargene på lokkene.

PAPIR OG PAPPEMBALLASJE. Aviser, pocketbøker, blader,
pizzaesker, annen papp- og papiremballasje.

GLASS- OG METALLEMBALLASJE. Glassflasker, annen glass
emballasje, hermetikkbokser, aluminiumsfolie og -former.

RESTAVFALL er avfall som
ikke kan kildesorteres: til
griset emballasje, drikkeglass, ulike plastkvaliteter
og tekstiler som ikke kan
gjenbrukes.

FARLIG AVFALL. Alt farlig
avfall SKAL leveres til lokalt
avfallsmottak. Slik som f.eks:
Batterier, lyspærer, hårspray,
gassbeholdere, spraybokser,
olje, maling, små elektriske
artikler osv. Er du i tvil leverer
du det som farlig avfall så
kan vi vurdere det.

PLASTEMBALLASJE.
Matemballasje, plastflasker
uten pant samt annen rengjort plastemballasje.

Havner søpla
i søpla?
SERTIFISERTE PLUKKERE
KLARE FOR VÅRENS
VAKRESTE EVENTYR
LANGS RV7.
FOTO: JONATHAN
ESPEGARD

Søppeleventyret
langs Rv. 7

MIL ETTER MIL
Byggeleder Bjørn Kristian Bråten hos Statens vegvesen på Gol
forteller at de har ansvar for søppelryddingen langs veien i
Hallingdal, på strekningen fra Ørgenvika til Haugastøl og fra Gol
til Storeskar, totalt ca 20 mil med vei.

TEKST: KREATOR
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Vårrengjøringen langs Rv. 7 starter så fort
det er bart etter vinteren, gjerne rett etter
Påske. Målet er å få fjernet alt søppelet
så raskt som mulig, før det forsvinner dit
det ikke hører hjemme. Innen 17. mai skal
søppelryddingen være unnagjort.

U
E D AT ? .
..
Mengden farlig avfall som årlig
går til ukjent behandling
verden over, tilsvarer vekten av

Ryddeoppdraget er plassert hos Presis Veidrift som benytter
sertifiserte plukkere til vårrengjøringen.
– Tidligere ble vårplukkingen av søppel gjort på dugnad av idrettslag og foreninger, forklarer Bråten, men på grunn av sikkerhetskravene som kom for 5-6 år siden, gjøres det ikke slik lenger.
– De som plukker har tatt nødvendige sikkerhetskurs, og organisert
seg slik at et mannskap på 45 plukker 200 km vei ren for søppel i
løpet av èn helg, forteller Bråten. Dette er en effektiv og god løsning
som både vi og Presis Veidrift er godt fornøyd med.

15.200

elefanter. – arim.no

Hvor skal snusposen?
Nordmenn konsumerer omkring to
milliarder porsjonssnus årlig. Hvis
man antar at én prosent av disse
havner i naturen, betyr det at 20
millioner porsjonssnus forsøpler
naturen hvert år.
Mange tenker at snusposer inneholder tobakk og vil forsvinne raskt
i naturen. Men det er en misforstå-

else, porsjonssnus inneholder nemlig littegrann plast. Selve posene er
laget av nedbrytbar cellulosefiber,
men for å få posene til å henge
sammen brukes et bindemiddel
både i sveisen som lukker posen, og
i fibret for at den ikke skal sprekke.
Å spytte ut brukte snusposer der
man står og går er i tillegg lite innbydende for andre.

Så, – brukte snusposer kaster DU i
restavfallet! Snusboksen kildesorteres som plast – uten brukt snus inni.
(kilde: snusinfo.no)

Hva gjør du med munnbindet?
Korona-pandemien
har
bragt
med seg en ny kilde til forsøpling.
Engangsmunnbind på avveie er blitt
et vanlig syn. Utenfor butikkene,
langs veiene og i naturen finner vi
brukte munnbind som heller skulle
ligget forsvarlig i en søppelkasse
inntil de ble brent på avfallsmottaket.

Engangsmunnbind inneholder plast
og kan bli værende i naturen svært
lenge. Munnbindene som ikke havner i søpla, ender dessverre ofte
i havet. En rapport fra miljøverngruppa Oceans Asia i Hongkong
anslår at om lag 1,56 milliarder
munnbind havnet i havet i 2020

Det viktigste DU kan gjøre er å håndtere munnbindet ditt på en forsvarlig måte, det betyr enkelt og greit å
kaste det i søpla.
(kilde: nrk.no 24.1.21)

- Hvis alle tar vare på søppelet sitt til
det kan puttes i en søppelkasse, frigjøres midler som vi heller kan bruke på
nødvendig vedlikehold av veiene.
Bjørn Kristian Bråten hos Statens vegvesen
JEG FANT, JEG FANT
Det er litt av hvert å finne av søppel langs veien. Fra bygnings
materialer og hageavfall fra hengerlass på vei til avfallsmottaket via
møbler og madrasser fra flyttelass til sprøytespisser og engangsbleier som ligger igjen på rasteplassene. Men hovedandelen er
emballasje fra mat og drikke kjøpt på bensinstasjoner og hurtigmatkjeder.

ISOPOR OG TREVIRKE HAR RAMLET AV LASSET PÅ VEI TIL AVFALLSMOTTAKET,
– HUSK Å SIKRE LASTEN! FOTO: PRESIS VEGDRIFT

– Dette er veldig tydelig omtrent en mil i hver retning for “vann
hullene”, bekrefter Bråten.
Han forteller samtidig at det både i fjor og i år er plukket store
mengder engangsmunnbind, og legger til at det aller vanskeligste
å plukke er snusposer.
MANGE TONN
På de 20 milene ble det i 2020 plukket i overkant av 6 tonn søppel
fra veikant og rasteplasser under hovedplukkingen. Legger man til
søppelkassene på rasteplassene, som Presis Veidrift tømmer, får
vi totalt 33 tonn. Altså er omkring 20 prosent av søppelet plukket
UTENFOR søppelkassene!
– Dette er unødvendig store mengder, mener Bråten som er opptatt
av flere aspekter knyttet til forsøpling langs veien.

SØPPELSEKKER MED RESTAVFALL SKA LEVERES PÅ AVFALLSMOTTAKET, IKKE
KASTES I SKOGKANTEN. FOTO: PRESIS VEGDRIFT

– Søppelet som ikke havner i søppelkassene eller blir plukket,
ender jo dessverre ofte med å forurense naturen, og da gjerne
havet. Glassflasker og metallbokser kan gjøre stor skade både på
husdyr og ville arter, enten ved at de tråkker på det eller får det
i magen via fòret. Og det er heller ikke særlig pent når søppelet
flyter, legger han til.

– Det er jo forunderlig, at selv om vi er
en nasjon opptatt av dyrevelferd, frisk
natur og rent hav, gjenbruk og resirkulering og helst kjører elektrisk, bruker vi
gjerne veikanten som søppelkasse...
Bjørn Kristian Bråten, Statens vegvesen

MENGDEN EMBALLASJESØPPEL TILSIER AT DET ER ET «VANNHULL» I NÆRHETEN. FOTO: PRESIS VEGDRIFT

UNØDVENDIG PENGEBRUK
Statens vegvesenet bruker store summer på søppelplukking. Bare
plukkingen av de 6 tonnene utenfor søppelkassenen på hallingdalstrekningen koster 200 tusen kroner hvert år. I tillegg kommer

vedlikehold av veiene, sier Bråten som mener at det å beholde
søppelet i bilen til man er vel hjemme bør være en naturlig del av
trafikkopplæringen.

skilting, kursing, innsamling av sekker og avhending hos Hallingdal
Renovasjon.

– Det er jo forunderlig, avslutter han, at selv om vi er en nasjon
opptatt av dyrevelferd, frisk natur og rent hav, gjenbruk og resirkulering og helst kjører elektrisk, bruker vi gjerne veikanten som
søppelkasse...

– Hvis alle tar vare på søppelet sitt til det kan puttes i en søppelkasse, frigjøres midler som vi heller kan bruke på nødvendig

Informasjon til husstander i Hallingdal og Krødsherad
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Husk at dunkene alltid må
stå fremme fra klokken
06.00 på tømmedag!
Standardsett
Standard sett dunker for en husholdning er restavfall, glass-/metall
emballasje, papir/pappemballasje,
krok og plastsekk til husholdningsplast 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!

Det er ikke bestandig vi kommer til samme tid, det
kan være mange ting som kan gjøre at vi må snu litt
på rutene, derfor er det viktig at dunkene ALLTID står
fremme fra klokken 06.00 om du skal være sikker på
at det blir tømt.

Om noen år kommer den fjerde
dunken, så husk å lage plass til
den om du bygger avfallsskur.

Avfallsskur
Skal du bygge deg skur/hus/platting
til dunkene dine?

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

kreator.no 06-21

Da bør du lese vår veiledning først.
Den finner du på www.hallingdalrenovasjon.no/husholdninger/
avfallsskur-hus/ eller ved å
kontakte oss.

Vednett SKAL IKKE
sorteres som plast!
De skaper trøbbel i maskineriet. De skal
sorteres som restavfall.
Tips fra abonnent: Vednett kan legges i
bunnen av restavfallsdunken om vinteren
så unngår du at søppelposen fryser fast.

Vil du vite mer?
Se www.hallingdalrenovasjon.no, ring tlf. 32 08 61 10 eller e-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no. Følg oss på Facebook

