Juletrær

hentes onsdag 9. januar

Nedgravde
CONTAINERE
Stavanger kommune
Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

04005

Før du vet
ordet av det...
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Til deg som bruker de
nedgravde containerne
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r
to

n

o

Du er tilknyttet et renovasjonssystem med nedgravde avfallscontainere.
I disse containerne kan du bli kvitt papp/papir, bioavfall og restavfall. I tillegg kan du
benytte deg av Stavanger kommunes innsamling av juletrær, henteordninger av hage-,
grov- og farlig avfall og bruke miljøstasjoner for plast-, glass- og metallemballasje.
Mer informasjon om alt dette finner du i denne brosjyren.

Slik bruker du de nedgravde stasjonene

Beboere på Storhaug og enkelte borettslag/sameier har containere med åpne innkast. De øvrige har fått
utdelt en brukerbrikke som åpner containerne. Ta godt vare på brikken din.
Hjelp til å holde det rent og ryddig. Ikke sett igjen avfall ved containerne. Dersom luken er stengt og ikke noen luke
for samme avfallstype er tilgjengelig – ta søppelposen med tilbake, ring til Servicetorget på 04005, og vi ordner
innkastet så snart som mulig. Knytt alltid igjen bioposen før du kaster den i containeren. Pass på at luken går igjen
etter bruk, gi den eventuelt en liten dytt. Ikke fyll oppi luken så mye avfall, eller så store gjenstander, at avfallet ikke
faller ned i containeren.

1. Du “vekker” innkastet ved
å ta hånden midt på displayet.

mistet brukerbrikken?
Ta kontakt med styret der du bor,
vaktmesteren eller Servicetorget
i kommunen på telefon 04005.
Husk at brikken skal følge huset/
leiligheten ved salg/utleie.

Ved å gjenvinne 1 kg
plast sparer vi så mye
som 2 kg olje!

2. For å åpne luken legger
du brikken med flatsiden på
nedre del av “brikke-bildet” i
displayet, eventuelt dra den
litt nedover.

Kontakt Servicetorget
ved spørsmål om
• Gebyrfritak ved tom bolig
• Generelt om kildesortering
Kontaktinfo til Servicetorget
på baksiden av brosjyren.

Ekstra bioposer
Fås kjøpt på Servicetorget eller
hos Renovasjonen IKS. Bioposer
kan også kjøpes i enkelte butikker.

...har vi laget ny plast av
plastemballasjen din!
Sjampoflaskene dine kan fort bli til nye plastflasker, når du sorterer!
Den innsamlede plastemballasjen blir sortert i ulike kvaliteter og videreforedlet til plastråstoff
på fabrikker i Sverige og Tyskland. Dette råstoffet brukes til nye plastprodukter som plastflasker,
plastpotter, møbler og mye annet.

Farlig avfall
Er din røde dunk med farlig avfall full? Da kan du nå
bestille henting av rød dunk. Du bestiller via eget
skjema på www.hentavfall.no. De som ikke har
internett-tilgang, kan alternativt ringe Stavanger
kommunes servicetorg på tlf. 04005.
For borettslag/sameier med større mengder farlig
avfall - ta direkte kontakt med Renovasjonen IKS
på telefon 51 800 800. Den gamle ordningen med
henting av den røde dunken utgår.
Farlig avfall må leveres i originalemballasjen og skrus
skikkelig til, eventuelt må emballasjen merkes tydelig
med innhold på grunn av sikkerhetshensyn i forbindelse med mottak. Du legger farlig avfall og EE-avfall
(elektrisk og elektronisk avfall) i den røde boksen

du har hjemme. Mangler du rød dunk kan du få den
gratis på Servicetorget. Ikke sett ut ekstra farlig avfall
ved siden av den røde boksen på hentedagen. Barn
kan skade seg, og det er også potensielt miljøskadelig. Har du større mengder farlig avfall, kan du
levere det gratis på gjenvinningsstasjonen på Forus
og brannstasjonene på Kvernevik og Lagårdsveien.
Åpningstider brannstasjonene:
Hverdager 09.00 – 19.00
Lørdager 09.00 – 14.00
NB! Tomme og tørre malingsspann er ikke farlig
avfall, men kan kastes i restavfall.

Hageavfall

Grovavfall

Har du store mengder hageavfall, kan du bestille
henting når som helst. Med hageavfall menes biologisk
nedbrytbart avfall fra vanlige husholdninger, som egner
seg for kompostering. Minimumsmengden for en bestilling er 0,5 m3, noe som tilsvarer ca. 5 sekker. Maksimal
mengde per henting og husstand er 3 m3.
Bestill henting via eget skjema på www.hentavfall.no.
De som ikke har internett-tilgang, kan alternativt ringe
Stavanger kommunes servicetorg på tlf. 04005. Det er
satt en øvre grense for antall hentinger til 3 bestillinger
per år og ordningen gjelder for hele byen.
For borettslag/sameier med større mengder hageavfall
- ta direkte kontakt med Renovasjonen IKS på
telefon 51 800 800.

Har du større gjenstander du vil levere til ombruk
eller kaste, kan du få hentet dette gratis.
Grovavfall er avfall som ikke får plass i vanlige bossdunker eller innkastluker til nedgravde containere.
Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. Disse kan få nytt
liv i Byttebua på Forus. For å sikre en god logistikk,
må mengden være på minimum 0,5 m3 og maksimum 3 m3. 0,5 m3 tilsvarer omtrent størrelsen på
en vaskemaskin.
Bestill henting via eget skjema på www.hentavfall.
no. De som ikke har internett-tilgang, kan alternativt
ringe Stavanger kommunes servicetorg på telefon
04005. Det er satt en øvre grense for antall hentinger
til 3 bestillinger per år og ordningen gjelder for hele
byen. For borettslag/sameier med større mengder
grov-avfall - ta direkte kontakt med Renovasjonen
IKS på telefon 51 800 800. Denne ordningen gjelder
for hele byen fra nyttår.

Hull i veien, ødelagte bossdunker, tette sluker, forsøpla
friområder, hærverk. Ser du
noe kommunen bør fikse?
Meld fra på VOF!
stavanger.kommune.no/vof

Før du vet
ordet av det...

Juletrær
Sett juletreet ut for henting ved siden av de
nedgravde containerne onsdag 9. januar.
Ring Renovasjonen IKS 51 800 800 dersom
juletreet ikke blir hentet.
NB! Beboere på Storhaug setter juletrær ut
til fortau utenfor huset.

...har vi laget nytt lesestoff
av melkekartongene dine!
Drikkekartongene dine kan fort bli til pocketbøker og pizzaesker
når du sorterer! Kartongene som samles inn blir sendt til Sverige,
hvor de blir til råstoff for emballasjekartong og til nytt papir.

Visste du at når vi
gjenvinner kartong,
bruker vi bare en
fjerdedel av energien i
forhold til produksjon
fra nytt trevirke?

S o rt e r i n g s g u i d e

			
		

EE-AVFALL

Grønn dunk tømmes
hjemme hos deg hver
fjerde uke.

Grønn dunk tømmes
hjemme hos deg hver
fjerde uke.

Brun dunk tømmes
hjemme hos deg hver
andre uke.

EKSEMPLER:
• aviser
• ukeblader
• brosjyrer/reklame
• skrivepapir
• papirposer (brød,
mel, sukker)
• papirsekker
• pappesker
• kartongesker 		
(pizza, frysevarer,
eggekartonger,
vinkartong –
plastpose inni 		
fjernes)
• doruller/tørkeruller
• telefonkataloger
• pocketbøker
• konvolutter

EKSEMPLER:
• melk
• juice
• fløte
• puddinger
• sauser
• vaskemidler
• småkartonger,
f.eks. Kuli
• drikkeyoghurt
• vaffel- og pannekakerøre
• tomatpuré

EKSEMPLER:
• matavfall (frukt,
		grønnsaker, kjøtt,
fisk, ost, yoghurt,
bakervarer, matolje,
sauser, supper,
desserter, eggeskall)
• kaffefiltre og -grut
• tørkepapir/servietter
• blomster/potteplanter
• organisk hageavfall
(kvist, løv, gress,
ugress o.l.)

Nå kan du bestille
henting av farlig
avfall på www.
hentavfall.no.
Farlig avfall kan
også leveres gratis til
betjent mottak.
Lever i originalemballasjen eller
annen merket emballasje slik at mottaket
vet hva de håndterer.

EE-avfall er alle
produkter som går
på strøm eller batterier. EE-avfall
kan leveres gratis
til forhandler eller
IVAR sine betjente
gjenvinningsstasjoner på Forus og Sele.
Småelektrisk avfall
kan også legges i
den røde boksen.
Denne kan du bestille
henting på på www.
hentavfall.no.

IKKE KAST:
• bøker (innbundne)
• plast (for eksempel
plastfolie rundt 		
reklamebrosjyrer)
• bleier og tørkepapir
• gavepapir/julepapir
(restavfall)

SLIK GJØR DU:
Skyll, brett og stapp,
og putt kartongene i
en bærepose. Knytt
igjen og kast i papir
dunken. Bæreposen
gjør jobben lettere for
Fretex som har ansvaret for sorteringen.

TIPS:
Du trenger ikke fjerne
binders, stifter og
teip. Pass på at lokket
på dunken er igjen for
å unngå forsøpling og
vått papir.

Det gjør ingenting om
drikkekartongene har
aluminiumsbelegg,
plastbelegg eller
skrukork av plast.

Husk returkartonglotteriet:

Slik gjør du:
Skyll bort de verste
matrestene med kaldt
vann for å unngå lukt.
Et tynt fettlag gjør
ingenting. Lever også
lokk og skrukorker,
men skru dem av.
Etiketter kan sitte på.
Ikke kast:
• porselen, keramikk,
krystall, vindusglass
og steintøy
(restavfall)
• lysstoffrør, sparepærer og vanlige
lyspærer (EE-avfall)
• drikkeglass
(restavfall)
• ildfast glass og
ovnsglass (rest)

EKSEMPLER:
• folie
• poser (bæreposer,
supper, sauser)
• flasker (sjampo, 		
tran)
• drikkebeger
• kanner
• beger (yoghurt, 		
rømme)
• plantebrett og
potter
• korker
• tuber (tannkrem,
solkrem)
• aluminiumsfarget
plast (chipsposer,
kaffeposer)
• isopor (EPS)
• plastemballasje 		
brukt til maling,
lakk, sparkel, lim,
motorolje, 		
spylevæske,
tennvæske, white
spirit o.l. Skal være
”rengjort” eller ”tom”
for stoffrester
(drypptørr) og uten
kork
SLIK GJØR DU:
Skyll bort de verste
matrestene med kaldt
vann for å unngå lukt.
Et tynt fettlag gjør
ingenting. Etiketter
trenger ikke fjernes.
Plasten blir vasket helt
ren i fabrikken som
gjenvinner plast til nye
produkter.
IKKE KAST:
Plastleker, hagemøbler, takrenner,
plastrør, akebrett,
gummistøvler og
lignende.

EKSEMPLER:
• tøy
• tekstiler
• sko
• bruksgjenstander
• leker
SLIK GJØR DU:
Legg tøy, tekstiler og
sko i plastposer/
sekker og lever i tøycontainerne til Fretex
eller Uff Norge. Tøyet
må være rent og ikke
ødelagt.
Møbler, bøker og
bruksgjenstander
leveres til Byttebua
på Forus gjenvinningsstasjon, Fretex,
bruktbutikker eller
loppemarked. Fretex
henter møbler og
brukte gjenstander,
bøker og annet “krimskrams” etter avtale.

restavfall
Svart dunk tømmes
hjemme hos deg hver
andre uke.
EKSEMPLER:
• ikke gjenvinnbart
avfall
• tilgriset papir og 		
plast
• støvsugerposer
• aske (må pakkes inn
i plastposer)
• sneiper
• keramikk og 		
porselen
• CD-er og kassetter
• bleier og sanitetsbind
• bomull, plaster,
bandasjer
• gummi
• hageslanger
• ødelagte klær
• gavepapir/julepapir
IKKE KAST:
• gjenvinnbart avfall
• farlig avfall
• EE-avfall
• gipsavfall
(leveres betjent 		
gjenvinningsstasjon)

Fretex henter i
Stavanger, Randaberg, Sola, Rennesøy,
Sandnes og Gjesdal.
For mer informasjon
se:
www.fretex.no og
www.uffnorge.org
Telefon Fretex:
51 95 13 00.

spesielle
avfalLstyper
Avfallstypene under
må ikke kastes i
restavfallet eller
noen annen dunk,
men leveres til godkjent mottak.
EKSEMPLER:
• brannsluknings-		
utstyr leveres 		
betjent gjenvin-		
ningsstasjon
• patroner leveres til
forhandler
• nyttårsraketter 		
leveres betjent 		
gjenvinningsstasjon
• medisinrester 		
leveres apotek
• døde kjæledyr 		
leveres veterinær
eller til Gjesdal 		
dyrekrematorium
etter avtale
• fritidsbåtvrak
leveres betjent 		
gjenvinningsstasjon
• campingvognvrak
kan leveres bil-		
opphugger eller
returmetallmottak
• motorsykler/
mopeder leveres
bilopphugger
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TIPS:
Unngå lukt og fluelarver:
Sett den brune
dunken i skyggen og
vask den jevnlig. Husk
å holde lokket lukket.

TIPS: Plastemballasje
brukt til maling, lakk,
sparkel, lim, motorolje, spylevæske,
tennvæske, white
spirit o.l. kan leveres
sammen med ordinær
ordning for plastemballasje. Tilsvarende
kan emballasje i
metall leveres gjenvinningsstasjonen. Skal
være ”rengjort” eller
”tom” for stoffrester
(drypptørr).

TIPS:
Lever EE-avfall gratis
til butikken. Den har
mottaksplikt selv om
det ikke er kjøpt hos
dem. Lyspærer kan du
for eksempel levere til
matbutikken, hvis den
selger lyspærer. Også
betjente gjenvinningsstasjoner tar imot
EE-avfall gratis.
Batterier samles oppi
batteriboksen du har
fått utdelt. Når den er
full, legger du den i
den røde boksen. Du
kan også levere den
der du kjøper batterier
eller på en betjent
gjenvinningsstasjon.

Leveres til ubetjent
miljøstasjon.

klær, tekstiler og
bruksgjenstander
Leveres tøycontainer,
Byttebua, bruktbutikker eller loppemarked.
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Se www.grontpunkt.no for
konkurranseregler

IKKE KAST:
Aske, stein, sand,
bleier, støvsugerposer, sanitetsbind,
plastposer og hundeposer.

Noen avfallstyper går
ikke i rød boks, men
skal leveres til gjenvinningsstasjonen:
• vinduer
• gulvbelegg
• bygningsisopor
• trykkimpregnert 		
trevirke
Asbest kan kun
leveres på Forus Gjenvinningsstasjon (må
være helt innpakket i
plast og godt teipet).

EKSEMPLER:
• hvite- og brunevarer
• radioer/barbermaskiner
• telefoner
• belysning/lysstoffrør
• lys-/sparepærer
• kabler og ledninger
• batterier (alle typer)
• leketøy/blinkesko

Eksempler:
• glass fra syltetøy,
barnemat, vinflasker
• bokser (fiskeboller,
makrell i tomat,
kattemat, hundemat)
• tuber (majones, 		
kaviar, ost)
• aluminiumsfolie/		
sølvpapir
• folieformer (fiskegrateng,
formkaker)
• lokk, korker, telys
• engangsgriller
(kull fjernes)
• tomme sprayflasker
(matfett, hårprodukter, krem		
fløte, barberskum)

plastemballasje

ER

Vinn
100 000

SLIK GJØR DU:
Kast bioavfallet i
bioposen og
legg den i brun dunk.
Bioposer for matavfall lages av mais
og solsikkeolje og
er komposterbare.
Bioposene deles ut én
gang i året.
NB: Bruk ikke plastposer!

EKSEMPLER:
• kjemikalier
• maling, lim, lakk
• white spirit
• olje
• oljefiltre
• plantevernmidler
• spraybokser
• EE-avfall

glass- og metallemballasje
Leveres til ubetjent
miljøstasjon. All
glassemballasje,
både klart og farget,
all metallemballasje
som har inneholdt
mat, drikke eller kosmetikk/kroppspleieprodukter.
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IVAR betjente gjenvinningsstasjoner

Før du vet ordet av det...

IVAR Gjenvinningsstasjon FORUS
Åpningstider og priser: www.ivar.no
Telefon: 52 97 95 00

Living

IVAR Gjenvinningsstasjon Sele

Elkjøp

Åpningstider og priser: www.ivar.no
Telefon: 52 97 95 00

Sele gjenvinningsstasjon ligger ved Rv 510,
600 m nord for kommunegrensen i Sola kommune.
Ikea

Sola

Forus gjenvinningsstasjon

E39

Tips til å kaste mindre mat:

IVAR Byttebu

For å komme til byttebua, kjører du inn på gjenvinningsstasjonen. Følg skiltene. Byttebua er det røde teltet rett
ved utgangen.
Byttebua er en del av IVARs gjenvinningsstasjon på
Forus og har samme åpningstider.
I stedet for å kaste brukbare ting i containere, kan du
glede noen med dem. Sett sakene i byttebua, da gjør du
også en innsats for miljøet. Kanskje finner du noe du har
lyst på? Det er helt gratis å ta ut ting fra byttebua.

Hva dekker renovasjonsgebyret?
Behandling
glass, metall,
plast
0,05 %

• Planlegg innkjøpene dine og bruk handleliste.
• Rydd i kjøleskapet, så vet du hva du har.
• Oppbevar maten riktig. Husk at fisk og kjøtt
må ha det kaldere enn grønnsaker.
• Ikke kast mat selv om den har gått ut på dato.
Se, lukt og smak for å sjekke.

Behandling
papir, papp,
drikkekartong
0,5 %

Behandling farlig
avfall, elektrisk avfall
1,2 %
Administrasjon,
informasjon
9,4 %

Behandling matavfall,
hageavfall, juletrær
14,6 %

Innsamling
restavfall
15,9 %

• Oppbevar rester i tette bokser.
• Frys ned matvarer som nærmer seg
datostemplingen.
• La torsdag være “restetorsdag”.
Bruk opp rester av råvarer og av ferdige retter
før du handler ny mat til helgen.
• Husk at slapp salat blir som ny etter et isbad
og at bløte tomater kan brukes i en tomatsaus.

Behandling
restavfall
15,9 %

Innsamling
matavfall,
hageavfall,
juletrær
16,7 %

Drift gjenvinningsstasjoner
13,2 %

Innsamling
farlig avfall,
elektrisk avfall
1,0 %

Innsamling
glass, metall,
plast
2,3 %

Innsamling
papir, papp,
drikkekartong
9,4 %

...har vi laget kompostjord
av matavfallet ditt.

Visste du at Hogstad
komposteringsanlegg gir en
reduksjon i utslippene av klimagasser
tilsvarende de årlige utslippene
fra 19-25.000 personbiler?

Matrestene dine blir til ny næring for jorda, når du sorterer!
Det tar ikke lang tid fra matavfallet blir hentet hjemme hos deg, til det har blitt til næringsrik
kompost på Hogstad komposteringsanlegg. Av to kilo matavfall blir det omtrent 1 kg kompost.
Denne blir brukt i parker, veianlegg, private hager og gir jorda tilbake viktige næringsstoffer.

Bli med på Instagram-konkurranse!

#artofsøppel

Før du vet ordet
av det...

Vinn iPhone 5s!

Kan du lage søppel om til noe nytt? Lag noe morsomt,
rart, nyttig, spennende eller vakkert av avfall, og ta bilde av det.
Legg ut på Instagram #artofsøppel innen 01.6.14. Vi kårer tre vinnere
som hver får en iPhone 5s. Se mer om konkurransen på www.ivar.no.

.
Edmond
v Ryan
a
”
it
b
“Rib
a Lia.
i.
Foto: Tin of Trash, Mau
rt
A
l
ti
Takk

Ubetjente miljøstasjoner
– Ved miljøstasjonene kan du levere glass-, metall- og plastemballasje.
I tillegg kan klær og sko leveres ved stasjonene merket med *.
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Storhaug
Kyviksmarka v/Hetland kirke*
Hjelmelandsgata/Hellelandsveien
Varden, Nymansveien
Emmaus, Rasmus Risas gate
Rimi, Badedammen*

Hundvåg/øyane
Sølyst*
Rema 1000, Hundvågkrossen*
Rimi Stormarked, Skeie*
Kiwi, Krosshaug/Loen*
Lundsvågen naturskole
Roaldsøy v/kaien
Vassøy v/kaien*
Coop Prix, Austbøsletta*

SK

R
LÆ

Madla/Sunde/Kvernevik
Prix, Madlamark*
Kiwi, Gosen
Madla Amfi*
Joker, Madlasandnes
Hestnes, Hestnesv./Vikingv.
Rimi Stormarked, Revheimsveien*
Rema 1000, Søra Bråde*
Revheimsveien Servicesenter*
Kverntorget, Mjughøyden*

Hillevåg
Rema 1000, Bispeladegård 1*
Hillevåg torg*
Bekkefaret bydelshus, Fr. Nansens vei
Øvre Sandvikveien
Saxemarka, Solsletteveien
Coop Prix, Saxemarka
P-plass Tjensvolltorget*
P-plass, Oljedirektoratet
P-plass, Kjell Arholms gate 26
P-plass ved Hetlandshallen

K F OR H

Tasta
v/Rema 1000, Randabergveien*
Prestveien, Tasta*
Teinå skole*
Shell Dusavik, Vardeneset
P-plass Tastamyrkroken*
Tasta senter*

Hinna/Forus
Rema Stormarked, Forus
Renovasjonen, Svanholmen 3, Forus
Shell, Forusbeen 20
Kiwi, Kviebakken
Gautesete skole
Godeset skole
Mariabakken
ICA, Gausel
Gausellia, Traktebegerv. 6 (kun glass/metall)
Hinna skole*
Jåttåvågen, Laberghagen
P-plass v/Boganes sykehjem

AK

Eiganes/Våland
St. Olav, sentrum
Helgø Mat Stokka, Erika Nissens vei*
Lassa, Sandal*
P-plass, Stavanger stadion*
Prix, Storgata, Våland*
P-plass på taket av Straen Senteret*
Rimi, Kannik
P-plass, Bjerksted
Rimi Bragetunet

Av 670 resirkulerte aluminiumsbokser
kan vi for eksempel lage en sykkel.

...har vi laget nytt metall av
hermetikkboksene dine.
Tomatboksene dine kan fort bli til en ny sykkel når du sorterer!
All glass- og metallemballasje vi samler inn blir sendt til Onsøy utenfor Fredrikstad.
Der ligger et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass- og
metallemballasje. Herfra blir metallet eksportert til smelteverk i Norge og utlandet,
og blir til nye spiker, verktøy, bildeler, sykler og mye mer.

Informasjon fra kommunen

Tekstflyt Foto: Bård Ek

Servicetorget

Renovasjonen IKS

telefon: 04005
man-fre kl. 07.40 – 15.30
torsdag kl. 07.40 – 17.00

telefon: 51 800 800
man-fre kl. 07.00 – 15.00

Olav Kyrres gate 23
4005 Stavanger

www.stavanger.kommune.no
postmottak@stavanger.
kommune.no

Svanholmen 3
4033 Stavanger (Forus)

www.renovasjonen.no
post@renovasjonen.no

stavanger
kommune
Fagavdeling renovasjon,
Postboks 8001, 4068 Stavanger, telefon 04005.

