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naturligvis
Tas vare på!

Offentlig informasjon

Heldige Steffen 
vant kr 10.000 
på returkartong-
lotteriet

Ren og tørr 
plastemballasje 
er det vi vil ha i 
den blå posen

Gratis kildeboks 
og handlenett på 
gjenvinnings stasjonen

Vrakpant på 
fritidsbåter 
fra 1. oktober

Nå blir plasten gjenvunnet :-)
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Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom ÅpenVåre verdier:

For en høst, for noen farger og for 
en vakker region vi bor i!!! 

Det er gledelig å melde at be-
folkninga i Vesterålen har vært 
aktiv i forhold til marin for-
søpling og plukking av avfall og 
plast langs hele kystlinja vår. 
Vi  kommer helt sikkert til å slå 
 rekorden vår i fjor på ca 40 tonn. 
Allerede i midten av august hadde 
vi ca 30 tonn. Det blir informa-
sjon om årets strandrydding i 

kundemagasinet som kommer i 
posten i desember.

Det finnes ikke avfall lenger. 
Alt som kommer inn til oss blir 
sortert i enda flere fraksjoner som 
igjen gir flere råvarer og større 
verdier. 

Vi har nu sendt den første 
traileren sørover til Grønt Punkt 
lastet med plast fra Vesterålen. Vi 
har enda en veg å gå før sorterin-
gen er god nok, men vi er på god 

vei. Vi registrerer at vi stadig blir 
bedre.

Fra i høst er vi klare på mottak 
av båtvrak og vi håper at de fleste 
av alle de ubrukte vrakene som 
ligger langs kysten blir ivaretatt 
og materialgjenvunnet til nye 
produkter.

På nyåret er vi også klar for bil-
sanering. Det vil gi Vesterålen en 
unik mulighet til å bli kvitt noe 
av alt det som står lagret bak fjøs 
og andre hus.

Fremtiden er materialgjen-
vinning, bærekraftighet og gjen-
bruk. Om og om igjen.

Reno-Vest er opptatt av sirkulær 
økonomi som vil si at den enes 
avfall kan være en annens ressurs. 
Dette er en av mange viktige opp-
gaver vi påtar oss å være i front 
med i kommende år.

Vi ser på muligheten for å gjøre 
gjenvinningsstasjonene enda mer 
driftseffektive og kundevennlige 
med hensyn til levering av gratis 
fraksjoner.

Reno-Vest ønsker å være i for-
kant og godt forberedt til frem-
tidens utfordringer.

Ha en fin høst.
Berit E. Pettersen, adm.dir

For en høst

20410906

Bilsanering
Endelig har vi fått positivt svar fra Fylkesmannen i Nord-
land på søknad om sanering av bilvrak. Vi er nu klar for å 
starte opp støyping av platter for metall og oppsetting av 
bilsaneringshall. Grunnet lang behandlingstid hos Fylkes-
mannen, vil oppstart av bilsanering bli forsinket. Vi regner 
imidlertid med at vi skal kunne være klar med mottak like 
over nyttår. Dette avhenger selvfølgelig av underleveran-
dører og værmessige forhold.
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Snakk om flaks for Steffen
Tenk å vinne 10 000 kroner for at bestemora er flink å brette 
drikke kartonger! Det opplevde Steffen Hansen nettopp! Synnøve 
Knudsen har i flere år skrevet barnebarnets navn på kartong-
kubbene, og levert inn til Reno-Vest. Da Steffen ble overrasket av 
Reno-Vest og bestemor i klassen - med sjekk og sjokoladekake- ja 
da sto jubelen i taket! Pengene blir nok å gå til en reise til sol og 
varme, og kanskje en blomsterbukett til bestemor? Vi gratulerer 
Steffen så mye med premien :-)

Med Kildeboksen gjør du avfallet til en  ressurs gjennom å kildesortere i våre fargede poser, 
 samtidig som du sparer tid og penger. Har du plass kan du ha en boks for å samle glass- og metall-
emballasje (som du kaster i glass- og metall containeren) samt en boks for panteflasker (som du 
leverer til panting).

Genial kildesortering
Trenger du en smart og plassbesparende avfallsboks?  
Du kildeboksen gratis på våre gjenvinningsstasjoner.
 

Du kan få et gratis handlenett på 
gjenvinningsstasjonen. Handlenettet 
er laget av 12 resirkulerte plastflasker.

Gratis handlenett

Se filmen på www.kildeboksen.no 
så ser du hvor enkelt det er å bruke 
kildeboksen!
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Nå blir plasten gjenvunnet 
til nye plastprodukter :-)
Emballasjeplasten du sorterer i de blå posene  havner 
i en egen container i vårt optiske anlegg, via et 
 kamera som leser blått. Posene blir så  presset til 
bunter og sendt til Tyskland for å bli til nye plast-
produkter. Vi har sent 25 tonn med plast – og vi 
håper og tror at plasten er ren nok til å bli gjen-
vunnet. 

Kun ren og tørr plastemballasje:
Vi må være nøye på hva vi kaster i de blå posene. 
Plastemballasjen må være ren og tørr. Dette er 

viktig fordi kvaliteten på den plasten vi sender til 
gjenvinning må være så god at det kan lages nye 
plastprodukter. Se oversikten på neste side over hva 
som skal kastes i den blå posen.

Kast heller i restavfallet:
Dersom du har tilgriset plastemballasje er det best 
at du kaster i restavfallet. 

Takk for at du kildesorterer – da blir avfallet til nye 
ressurser!

Fakta: 
I 2016 samlet Grønt Punkt 
Norge inn i overkant av 30.000 
tonn plastemballasje fra norske 
husholdninger, hvorav 24.000 
tonn ble utsortert til material-
gjenvinning. Av dette ble 99,7 
% material gjenvunnet i Europa, 
hovedsakelig i Tyskland (74 %), 
Belgia (14 %) og Storbritannia 
(4 %). Per i dag er det ingen i 
Norge som materialgjenvinner 
emballasje fra norske hushold-
ninger. 

Her de blå posene klartgjort til pressing. Mye er bra sortert, 
men enkelte kaster feil i de blå posene.

Slikt som dette vil vi ikke ha!
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POSER

BOBlE-Og 
innPakkingSPlaSt

FlaSkER
Og ESkER 

BOkSER Og 
BEgRE

BÆREPOSER

REngJØRing

HYgiEnE

MiDDag

PÅlEgg

JATAkk!
Vi vil ha all ren og tom plastemballasje!

Den blå posen er til ren 
og tørr plastemballasje:
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Fra 1. oktober 2017 er det gratis å levere inn fritidsbåter på inntil 15 fot 
på alle Reno-Vests gjenvinningsstasjoner. Båteier kan få utbetalt vrakpant 
på kr. 1 000,- per båt. 

Innhold i 
fritidsbåter:

Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk 
(uten innenbordsmotor) med skroglengde inntil 15 
fot. Kajakker, joller, kanoer, ribber og alle andre 
 båter kan leveres inn gratis.
På vårt regionmottak i Ramnflauget i Sortland tar vi 
også imot båter opp til 15 meter -  49,21 fot. Det 

utbetales kr. 1 000,- også for disse båtene.
For å få utbetalt vrakpant må den som leverer  båten 
ha med seg et skjema der vi skriver under på at 
båten er levert inn. Dette skjemaet må så båteier 
sende sammen med søknad til Miljødirektoratet. 

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritids-
båt er levert, vil ikke bli behandlet.
Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 
1. desember, samme år som båten er kassert. 
For mer info: se www.miljodirektoratet.no

Nå blir det vrakpant 
på fritidsbåter

Slik gjør du om du skal kvitte deg med båten din:
1. Skriv ut skjema fra Miljødirektoratets nettsider. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, 

må ta med utfylt skjema til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter 
i skjemaet må fylles ut.

2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektro-
niske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må 
legges ved refusjonssøknaden.
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BRUKSANVISNING

1. Søk opp MIN RENOVASJON (Norkart AS) og last denne ned

2. Åpne APP’en og trykk OK på at du vil motta varsler

3. Legg til sted: Her søker du opp din bostedskommune

4. Legg så inn din adresse eller gårds-/bruksnummer

5. Klikk på din adresse. Du får nå tilbud om tømmekalender: 
Klikk til høyre på pila og SETT  VARSLING.

Forslaget som kommer opp er Dagen før, og kl. 20.00. Dette kan du endre om du ønsker varsel 
til  annet tidspunkt.

Under tømmekalender vil det nå stå når du har varsel.

Når tømmedag endres på grunn av røde dager vil du få korrekt varsel.

6. Du finner også nyttig informasjon om kildesortering, returpunkter og gjenvinningsstasjoner.

7.  Du kan sende oss melding om bytting av beholder, adresseendring og eierskifte.

Gratis SMS-varsel om tømmedag
1. Gå inn på www.reno-vest.no 

2. Klikk på tømmekalender

3. Søk på din adresse

4. Bestill varsel på SMS – legg inn ditt mobilnummer og trykk på ”Bestill”.

5. Du vil nå få gratis SMS-varsel dagen før.

Gratis tømmevarsel med
App’en Min renovasjon

Skjer det at du glemmer  
tømmedagen?
Vi kan nå tilby to ulike varslinger slik at du ikke glemmer 
tømmedagen din.



All glass- og metallemballasje 
har en verdi! Og nå kan til og 
med glass- og metallemballasje 
bli til verdifulle lodd i gjen-
vinningslotteriet Lokkeriet. Det 
eneste man trenger å gjøre, er så 
skrive telefonnummeret sitt på 
lokk som leveres til gjenvinning i 
glass- og metallcontainerene. For 
mer info, se www.syklus.no

Offentlig informasjon

Mandag og onsdag: 11.00-15.00 
Tirsdag og torsdag: 14.00-19.00

Mandag, tirsdag 
og onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 12.00-19.00

Torsdag: 13.00-20.00

Mandag: 09.00-13.00 
Tirsdag: 13.00-20.00

Mandag, tirsdag, 
onsdag og fredag: 08.00-15.30 
Torsdag:  08.00-19.00 

Onsdag: 13.00-20.00

A N D Ø Y

H A D S E L

B Ø

Ø K S N E S

SORTLAND

L Ø D I N G E N

Åpningstider på våre gjenvinnings stasjoner

NB! Ved høytider kan åpningstider bli endret.

Vinteren kommer nok i år også…
Skal vi få tømt hos deg, må du 
sørge for at:
• Snøen er fjernet
• Det er strødd dersom det er 

glatt
• Avfallsbeholderen er satt 

nærmest mulig vei før kl 06.00 
på tømmedagen

• Knyt posene med dobbel knute


