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LES OGSÅ: SKATTEJAKT FOR ALLE - HVA ER EMBALLASJE? - NEDSNØDDE AVFALLSDUNKER

EIRIK EDVARD LYSTRUP, DAGLIG LEDER

Økt kildesortering i
Hallingdal og Krødsherad
Verdens øyne har i disse
dager vært rettet mot
klimatoppmøtet i Glasgow.
Storsamfunnet har blitt
enige om nye målsettinger
for å redusere utslippet av
klimagasser, men hvordan
kan man som forbruker
være med å bidra mot
disse målene?
En reduksjon i avfallsmengdene vil helt klart
kunne bidra positivt. Vi i Hallingdal Reno
vasjon IKS er satt til å håndtere det som
kastes av avfall i Hallingdal og Krødsherad,
og våre ambisjoner er klare; vi skal sammen
øke andelen av avfall som kan materialgjen
vinnes. EU har stilt absolutte krav, Norge som
nasjon stiller krav, samt at lokaldemokratiet
har stilt krav til hvordan avfallshåndtering
skal foregå.
Hallingdal Renovasjon har en strategi for
hvordan vi skal nå disse målene, og et av
hovedtiltakene er en vesentlig økning av
andel avfall som kildesorteres hjemme og på

hytta. Nå er vi godt i gang med å tilrettelegge
for at flere og flere abonnenter har tilgang på
løsninger for kildesortering av 5 avfallstyper
(Glass- og metallemballasje, papp og papir,
plastemballasje, matavfall samt restavfall).
Målet er klart; alle de omtrent 35000 abon
nentene våre skal ha samme tilbud om kilde
sortering. Samtidig fører de økte mengdene
av utsortere avfallstyper til mindre restavfall
til forbrenning. Dette er ønskelig, men skaper
også nye typer utfordringer for selskapet.
Dette er utfordringer vi som selskap er godt
i gang med å rigge oss til for å løse.

Så hvordan påvirker
dette deg? Kildesortering
er helt klart mer arbeid,
både for deg og for oss.
Så hvordan påvirker dette deg? Kildesorte
ring er helt klart mer arbeid, både for deg
og for oss. Du vil måtte legge mer innsats
i hvordan du håndterer avfall, det vil helt
sikker være behov for noen nye beholdere
i kjøkkenbenken, flere forskjellige poser vil
måtte bæres eller fraktes, og selv om du gjør
mye av innsatsen vil likevel regningen bli noe
høyere. Dette fordi vi må kjøre mer, jobbe
mer, bygge mer og tilpasse mer av hvordan

vi gjør ting, for å kunne håndtere omtrent
samme mengde tonn med avfall som vi
gjorde før, bare på flere måter. Men det er
en viktig innsats du gjør i klimakampen!
Tallenes tale er klare, sammenligner man
avfallsåret 2016 med avfallsåret 2020, så
ser vi at selv om vi fikk ca 3000 nye abon
nenter i perioden gikk mengden restavfall i
antall tonn ned fra ca. 8700 tonn til ca. 8350
tonn, mens mengden kildesortert avfall økte
med 70%, fra omtrent 1600 tonn til 2750 tonn.
Dette gir et hopp i utsorteringsgrad fra ca
15% til ca 25%. Målet er at innen 2030 skal
minst 60% av alt avfall kildesorteres, og der
med kunne brukes til materialgjenvinning.
Det er altså ennå et stykke i igjen til målet,
men gjennom innføring av kildesortering for
alle abonnenter, også hytter, og at vi kommer
i gang med innsamling av matavfall tror vi
at målet ikke er så langt unna som det kan
virke akkurat nå.
Det vi kan love deg er at gjør du din del, og
vi vår del, så vil vi sammen sørge for at det
faktisk får en betydning!
Eirik Edvard Lystrup.
Daglig leder

Avfall
på
alvor

STORE HALLER REISER SEG PÅ
MOTTAKSANLEGGET I KLEIVI. DET INVESTERES
I FRAMTIDEN, BÅDE NASJONALE MILJØKRAV
OG EU-DIREKTIVER VIL BLI INNFRIDD.
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Med fokus på å innfri
nasjonale miljøkrav og
kildesorteringspålegg
fra EU, bygger Hallingdal
Renovasjon for frem
tiden. Det handler også
om positive gevinster for
lokalmiljøet når nesten alt
avfall snart skal håndteres
innendørs.

Ruster opp for
alle abonnenter
Utbyggingen av mottaksanlegget i Kleivi
er et av tiltakene i en 4-års-plan for opp
rustning av renovasjonen i Hallingdal og
Krødsherad. Planen er lagt og gjennom
føres sammen med eierkommunene. Den
innebærer oppgradering av returpunktene,
de lokale avfallsmottakene og håndterings
fasilitetene på hovedmottaket i Kleivi. Målet
er at alle de 35000 abonnentene, som teller
både fastboende og hyttegjester, skal få
muligheten til å kildesortere, og at avfallet
håndteres videre på et miljøvennlig anlegg
med moderne teknologi tilpasset dagens
bærekraftige tankegang.

HER BYGGES DET TO STORE MOTTAKS
HALLER PÅ TILSAMMEN CA 4.500 KVM.,
FORTELLER DRIFTSLEDER TORMOD ROGNE.
NESTEN ALT AVFALL SKAL SORTERES
INNENDØRS FØR DET FRAKTES VIDERE TIL
MATERIALGJENVINNING. MAN VIL OPPLEVE
EN POSITIV MILJØGEVINST I LOKALMILJØET.

videre transport til materialgjenvinnings
anlegg utenfor Hallingdal og Krødsherad.
At sortering og pakking skjer innendørs betyr
blant annet mindre støv og flyveavfall.

I tillegg til allerede eksisterende innendørs
arealer bygges nå to store haller på til
sammen nesten 4500 kvm. Her skal avfall
fra returpunkter og lokale mottak tas i mot,
samles, sorteres, pakkes og klargjøres for

På sikt gir det nye anlegget mulighet for å
redusere antall biler ut fra anlegget fordi det
kan benyttes større vogntog med utvidet
lastekapasitet.

FOKUSET PÅ BRANNSIKKERHET ER STOR
PÅ DET NYE MOTTAKET, FORKLARER DAGLIG

V I S ST

Miljømessige
forbedringer
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Når vi gjenvinner
kartong bruker vi
1/4 av energien som
kreves når vi produserer ny kartong
fra treverk.

LEDER EIRIK EDVARD LYSTRUP. DET INSTALLERES SOLIDE VARSLINGSSYSTEMER OG

– sortere.no

AUTOMATISK SLOKKING.

Fokuset på brannsikkerhet er stor under
denne oppgraderingen. Solide varslings
systemer og automatisk slukking kommer
på plass. På mottaksanlegget i Kleivi har
man vært heldige og i stor grad unngått
branner, mens det på landsbasis har vært
hele 262 branner i avfallsanlegg i løpet av
de fem siste årene.

OPPGRADERINGEN ER I FULL GANG,
OG DET NYE MOTTAKSANLEGGET VIL
KUNNE TAS I BRUK SOM PLANLAGT,

Snart sortering
av matavfall

SOMMEREN 2022.

Mange lokale aktører er involvert i oppgra
deringsarbeidet i Kleivi. Byggeprosessen
går etter planen og mottakshallene vil
være klare til bruk sommeren 2022. En av
fraksjonene som skal sorteres i ny hall er
matavfall. Forberedelsene til håndteringen
av matavfall er i full gang hos Hallingdal
Renovasjon. Etter all sannsynlighet vil egen
dunk for matavfall leveres ut til abonnenter
høsten 2022.

Tar oppdraget
seriøst
Kildesortering og materialgjenvinning er
viktige bidrag i i klimakampen, og alle bør
bidra. Du kan være trygg på at alt du leve
rer inn kildesortert, forblir sortert og sendes
videre til materialgjenvinning. Hallingdal
Renovasjon er seg sitt ansvar bevisst og tar
avfall på alvor!

Både Brasil og Portugal har
spilt fotball-VM med drakter av
resirkulerte plastflasker.

ST

ED

– arim.no

...

VI S

U AT ?

DRIFTSLEDER TORMOD ROGNE OG DAGLIG
LEDER EIRIK EDVARD LYSTRUP STÅR I
SPISSEN FOR BYGGEPROSJEKTET I KLEIVI.
DET ER PROSJEKTERT ET MODERNE OG
BÆREKRAFTIG MOTTAKSANLEGG SOM TAR
BÅDE ABONNENTER, MILJØ OG AVFALL
PÅ ALVOR.

GLASS og METALL

HVA ER EMBALLASJE ? HVA ER EMBALLASJE ? HVA ER EMBALLASJE ? HVA ER EMBALLASJE ?

– hva skal kildesorteres?

Lurer du på om glasset og metallet du kaster skal kildesorteres eller ikke?
Spør deg selv om det er EMBALLASJE, altså det som mat og drikke, saker og ting er
pakket inn i. Er svaret JA, skal du kildesortere! Skal du kaste andre glass- og metall
produkter, som speil og vindusglass, takrenner og bremseskiver, lysestaker og bestikk,
er svaret NEI. Slikt glass og metall skal leveres på lokalt avfallsmottak og IKKE i kilde
sorteringsdunken.

EMBALLASJE

er den gjenstand eller det
materiale et produkt er pakket inn i. Emballasjens viktigste
oppgaver er å avgrense mengden av et produkt, beskytte
produktet på dets vei fra pakkested til forbruker, og å gi
informasjon om produktet, som varedeklarasjon eller
innholdsfortegnelse. Kilde: Store norske leksikon

HER SER DU EKSEMPLER PÅ EMBALLASJE SOM SKAL KILDESORTERES I GLASS OG METALL-DUNKEN:

Tre på jobben:
Arne Bergsgard er 18 år og bor i
Votndalen. Han er lærling i gjenvinnings
faget. Det beste med jobben er at det
er en variert hverdag, og å kjøre grave
maskin.
Hvordan bruker du fritiden din:
– Jeg hjelper til på gården hjemme, og er
motorinteressert så har noen prosjekter
på gang.
Hva gjør deg glad:
– Mestringsfølelse og gode kollegaer
gjør meg glad.
Hva serverer du til kaffen:
– Kanelkaka til mamma.

Glass-EMBALLASJE
som skal kildesorteres:
• Syltetøyglass, flasker til
f.eks.olje eller ketchup, glass til
konserverte matvarer eller mat i
olje/lake.
• Drikkeflasker som ikke kan pantes.

Metall-EMBALLASJE
som skal kildesorteres:
• Påleggsbokser til f.eks. leverpostei
eller makrell i tomat, metallbokser
til hermetisert mat, metallbrett til
fersk mat.
• Aluminiumsfolie, telys-beholdere,
drikkebokser som ikke kan pantes.

Thomas Korsgård er 45 år og bor
på Ål. Han jobber som reparatør på for
brenningsanlegget og synes det beste
med jobben er variert arbeid og godt
arbeidsmiljø.
Hvordan bruker du fritiden din:
– Fritiden går til hus, barn og fiskestanga.
Hva gjør deg glad:
– Å løse utfordringer er alltid gøy å få til.
Hva serverer du til kaffen:
– Sjokolade.

Jan Erik Hammer er 50 år og bor i
Nesbyen. Han jobber som renovatør på
containerbil, og synes selvstendigheten
og det frie ansvaret han har i jobben er
det beste med den.
Hvordan bruker du fritiden din:
– Fritiden min brukes til motorsykkelen
og elgjakt.
Hva gjør deg glad:
– Å jobbe, kjøre motorsykkel og gå på
elgjakt!
Hva serverer du til kaffen:
– Kaker.

MØTER RENOVATØRENE NEDSNØDDE DUNKER, MÅ DE LA DUNKENE STÅ UTØMT.

Hjelp oss i vinter!

V I S ST

Med vinter og snø følger
mye gøy og glede. Snøen
blir tumleplass for store
og små, og gjør mørketida
hvit og vakker. Men store
snømengder og glattis byr
også på utfordringer. For
renovatørene kan det bety
vanskelige arbeidsforhold
med dårlig fremkomme
lighet og utrygg ferdsel.

Måk og strø
Måk veien frem til avfallsdunkene, gjør
snuplassen snøfri og strø der det er glatt!
Hold samtidig avfallsdunkene fri for snø og
is, løsne dem hvis de har frosset fast og
sørg for at det ikke ligger en snø- og iskant
foran dem. Da er du med på å gi renova
tørene en enklere og tryggere arbeidsdag
som sikrer at avfallsdunkene blir tømt til
rett tid.

Stort antall
avfallsdunker
Kanskje synes du det er slitsomt med all
måkingen og strøingen, og blir sånn passe
lei utover vinteren. Tenk da på renova
tørene som håndterer mellom 400 og 550
avfallsdunker hver dag. Det blir umulig hvis
det ikke måkes og strøs fram til dunkene,
og dunkene er fri for snø.
Takk for hjelpen!

U
E D AT ? .
..
Kjøper du et brukt klesplagg istedenfor et nytt hver måned,
er du med på å kutte nesten 500 kilo Co2-utslipp i løpet av
et år. – Fretex/arim.no

Skattejakt
for alle
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En ypperlig måte å avfallsredusere på er GJENBRUK. Mulighetene er mange, både
for dem som vil handle i butikk og for dem som vil kjøpe via nett. Enten behovet er
enkle bruksting, nødvendig utstyr, en helt spesiel gave eller en skatt til samlingen,
så er bruktbutikkene og facebook-sidene i Hallingdal og Krødsherad verdt å utforske.
For de helt sjeldne skattene er antikkutsalgene stedet.

Trenden nå er å blande stiler. Dekk bordet
med ulikt servise og bestikk, eller kom
pletter med noe gammelt og fint. Små
gjenbruksskatter gir oppdekkingen det
lille ekstra. Skal du innrede hus eller hytte
kan du fint gjøre det med alt det flotte som
selges brukt.
Begynner man først å tenke gjenbruk, så blir
det en slags livsstil. Du stikker alltid innom
bruktbutikken eller facebook-siden først,
for å sjekke om du finner det du trenger der.
Handler du i bruktbutikkene gir du samti
dig til veldedige formål, noe som motiverer
ekstra til å velge gjenbruk. Blir du lei av det
du kjøpte i bruktbutikken i fjor, leverer du
det bare tilbake, handler noe annet og lar
butikkene selge gjenstandene påny.
Særlig mer vinn–vinn–vinn–vinn blir det ikke!

GJENBRUKS
BUTIKKER
KIRKENS GJENBRUKSBUTIKK – GEILO
Geilovegen 12, 3580 Geilo
Åpent onsdag–lørdag 12–16
Her mottas saker og ting både fra lokale
og hyttegeilinger. Du kan finne mye bra
av generelle bruksting i porselen, glass
og tre. Endel tekstiler. Pyntegjenstander
i tinn og messing. Kjøkkenutstyr. De har
mengder av bøker i 2. etg. sammen med
en liten avdeling for leker. Egen møbel
avdeling med masse fine møbler til både
hus og hytte. Butikken drives av frivillige på
dugnadsbasis, og inntektene går uavkortet
til inventar og utstyr i Geilo Kulturkyrkje.

OMATTGJORT – GEILO
Vesleslåttvegen 21, 3580 Geilo
Åpent torsdag–lørdag 11–16
Her både mottar og kjøper de inn brukte
saker som kreativt gjøres om til noe nytt og
friskt. Småmøbler pyntes opp og tekstiler
får nytt liv som vesker, bager eller mage
belter. Du finner også vintage-klær, dekke
tøy og andre godsaker som selges slik de
opprinnelige er. Butikken har egen kafé og
et separat verksted hvor det etterhvert skal
bli mulig å tiby arbeidstrening.
BRUKTBUTIKKEN TIL
DEAF AID ISINYA – ÅL
Sundrevegen 86, 3570 Ål
Åpent onsdag–lørdag 11–16
Både lokale og hytteålinger leverer saker
og ting til butikken. Her finner du en egen
avdeling for verktøy, gamle men godt bruk
bare. Mye flott husflidstre – fat, boller og
pyntegjenstander. Leker og barnebøker.
Godt utvalg av glass og servise til ulike
anledninger. Kjøkkenutstyr. Stoff og tek
stiler. Noe småmøbler, av og til også større
møbler. Butikken drives på frivillig basis,
og overskuddet går til Deaf Aid Isinya sitt
arbeid i Kenya.
GALLERI NORMISJON – ÅL
Torget 4, 3570 Ål
Åpent onsdag–fredag 11–16
og lørdag 11–15
Butikken mottar brukte gjenstander fra
både lokale og hytteålinger. Her finnes
mye variert av både nytt og gammelt.
Noe antikke møbler av god kvalitet. Bøker
for noen og enhver. Serviser og kjøkken
utstyr. Pyntegjenstander i mange ulike
materialer og utførelser. Gardiner, duker
og pynteputer. Stor avdeling for klær og
sko til både barn og voksne. Separat avde
ling for møbler av ulikt slag. Alle medar
beidere jobber frivillig. Overskuddet går
til Normisjon sitt arbeid i Norge og ulike
samarbeidsland verden over.
ÅL ANTIK – ÅL
Kortgarden, beliggende i Øvre Ål
Ålsvegen 332, 3570 Ål.
Ikke faste åpningstider. Ring 99275357
for å avtale tid.
Her finnes flotte antikviteter av mange slag.
Spesialiteten er gamle bunader og stakker
fra Hallingdal. Ellers forhandles bonde
møbler, treting, fajanse, kobber, sølv mm.

GOL ANTIKK BRUKTE MØBLER
OG GJENSTANDER – GOL
Torpovegen 473, 3550 Gol
Åpent i sommerhalvåret, men ring
gjerne 90980071 for å avtale tid
utenom.
Dedikert antikviteteshandel hvor du kan gjøre
gode funn. Har mye forskjellig, f.eks. møbler,
serviser, malerier og sølv. Gjenstandene og
møblene er opp mot 100 år gamle, og de
utfører eventuell nødvendig restaurering selv.
FRETEX – GOL
Sentrumsvegen 63, 3550 Gol
Åpent mandag–fredag 10–17
og lørdag 10–16
Gjenstander leveres inn fra mange kanter
av Hallingdal. Besørger også henting, etter
avtale. Godt utvalg av glass og porselen.
Endel tinn og messing. Stor sko- og kles
avdeling med variert utvalg til barn og
voksne, blant annet endel hjemmestrik
kede kofter og gensere. Vesker og acces
sories av mange slag. Lamper og duker.
Fin møbelavdeling integrert i kafèen.
BRUKTBUTIKKEN PÅ ROBRU – GOL
Hemsedalsveien, 3550 Gol
Åpent i skolens sommerferie. Besøk
utenom avtales via telefon 97062229
eller ved å henvende seg i butikkens
nabohus.
Mottar saker fra folk i Gol og Hemsedal,
mye kommer også fra hyttefolk. En klassisk
bruktbutikk med god blanding av enklere
ting og gode funn. Glass, serviser, pynte
gjenstander av mange slag. Godt utvalg
av tinn, kobber og messing. Kakeformer,
anretningsfat og serveringsboller. Lamper
og småmøbler. Broderte og håndvevde
duker, klokkestrenger og veggtepper.
Mengder med slips og et godt utvalg av
metallbokser med ulike motiver. Egen
avdeling for julegjenstander. Inntektene
går uarvkortet tilbake til lokalsamfunnet
gjennom bidrag til ulike prosjekter og
utstyr. Blant mange andre har Grendehu
set på Robru, Gol fysikalse og Hallingdal
sjukestugu mottatt støttemidler.
NKS LOPPEMARKED
Stasjonsveen 6, 3540 Nesbyen
Åpningstider tirsdag og fredag 12-13,
lørdag 12-14. Ring 48095106 hvis
du ønsker en titt i butikken utenom
åpningstid.
Både lokale og hyttenesninger leverer
inn masse fint til butikken. Har det meste,
bortsett fra elektronikk. Mye glass, servise
og pyntegjenstander, endel kult i retro-

stil. Kaféen vegg-i-vegg kjøpte inn alt av
dekketøy fra bruktbutikken da den åpnet.
Inntektene går til pleie, dyrlegeregninger
og omplassering av hjemløse katter.

FACEBOOKSIDER
KJØP OG SALG KRØDSHERAD,
NORESUND, KRØDEREN,
GRATIS-ANNONSE.NO
Side opprettet 1. februar 2017
GIS BORT GRATIS KRØDSHERAD,
NORESUND, KRØDEREN,
GRATIS-ANNONSE.NO
Side opprettet 5. mars 2019
KJØP OG SALG HALLINGDAL
Gruppen ble opprettet 17. februar 2010
KJØPE-SELGE-BYTTEHALLINGDAL-KUN MØBLER
OG INTERIØR
Gruppen ble opprettet 8. oktober 2014
KJØPE-SELGE-BYTTE HALLINGDAL
MED FINN ANNONSER!
Gruppen ble opprettet 30. oktober 2012
HALLINGDAL GJENBRUK OG GIS BORT
Gruppen ble opprettet 17. februar 2019

Informasjon til husstander i Hallingdal og Krødsherad
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Avfallsskur
Skal du bygge deg skur/hus/platting
til dunkene dine? Da bør du lese vår
veiledning først. Den finner du på
hallingdalrenovasjon.no/
husholdninger/avfallsskur-hus/
eller ved å kontakte oss.
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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.

Husk at dunkene
alltid må stå
fremme fra
klokken 06.00
på tømmedag!

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

Standardsett
Standard sett dunker for en husholdning er restavfall, glass-/metallemballasje,
papir/papp, krok og plastsekk til husholdningsplast og rød boks til farlig avfall.
Har du flere renovasjonsabonne
ment, eller ønsker å dele dunker
med naboen? Ta da gjerne
kontakt med oss for en løsning!
Snart kommer den fjerde
dunken, så husk å lage plass til
den om du bygger avfallsskur.

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

kreator.no 12-21

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.

