
Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene 
Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes

Oppdatert: 8. januar 2018

40 år med interkommunalt samarbeid!

Velkommen som ny 
kunde hos Reno-Vest!
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Velkommen som ny 
kunde hos Reno-Vest

Sorteringsguide
Er du i tvil om hvilken pose du skal kaste avfallet i, 
bruk restavfallsposen.

MATAVFALL

PA
PIR

 OG KARTONG

RESTAVFALL

PL
ASTEMBALLASJE

Matrester, eggeskall, 
rester av frukt og 

grønnsaker, gamle brød -og 
bakervarer, blomster og jord, 

teposer og kaffegrut, vått 
hus holdningspapir 
OBS! Ikke kast plast  

i matavfallet.

Papir, aviser, tidsskrifter, 
ukeblader,  reklame uten 

plast, bøker med myk og hard 
perm, emballasje kartong, 

eggekartong, drikkekartong
OBS! Se egen info om 

returkartonglotteriet.

Aske,  keramikk, 
 porselen, dyre-

ekskrementer/kattesand, 
bleier og bind, innpaknings papir 
(også jule papir), lær, gummi, 
garn, tau,  konvolutter og post-
it-ark med lim, isopor, støvler, 
sko, tekstiler, leker av plast, 

tannbørster ol.
OBS! Vreng handlenettet.

Alt av plastembal-
lasje: • folie • poser • 

flasker • kanner  
• begre • bokser • kaffeposer
OBS! Kun ren og tørr plast.  

Skyll evt. i kaldt vann  
– fjern matrester.

HUSK DOBBEL 

KNUTE PÅ ALLE POSER. 

Trenger du grønne, røde eller 

blå poser? Knyt ønsket pose på 

avfallsbeholderen, så får du en 

poserull av renovatøren.

Her får du god oversikt over renovasjonsordningen:

Vi kildesorterer husholdningsavfallet i fargede 
 poser. Matavfall i grønn pose, ren plastemballasje 
i blå pose, papir og  kartong i rød pose og restav-
fall i vrengt handlenett. Se side 4.

På gjenvinningsstasjonen får du en gratis rød 
boks for oppbevaring av miljøfarlig avfall.  Boksen 
har barnesikring. Brosjyre om miljø farlig avfall 
følger med. Boksen tømmer du selv gratis på 
gjenvinnings stasjonen. Se side 9.

Vi tilbyr tre ulike abonnement på hytte- og 
fritids renovasjon - med blå hyttesekk.  
Se side 10.

Vi tømmer ca 2.500 slam-semptiktanker i året. 
 Tømming skjer hvert annet år for bebodde hus. 
For fritidsbolig er det tømming hvert fjerde år.

Du har fast tømmedag hver  andre uke. Din rute-
bokstav finner du i tømme kalenderen for din 
kommune. Se aktuell tømmekalender, og gratis 
SMS-varsel før tømming på våre nettsider.
Last ned vår gratis App: Min renovasjon

Tomme glassflasker, matglass og metall-
emballasje  legges i glass containerne. De er 
plassert rundt om i alle kommunene.

Vi har en gjenvinningsstasjon i hver kommune. 
Mye avfall er gratis å levere, noe må du betale 
for. Priser og åpningstider finner du bak i denne  
brosjyren.



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.



Sorteringsguide
MATAVFALL

PA
PIR

 OG KARTONG

RESTAVFALL

PL
ASTEMBALLASJE

Matrester, eggeskall, rester 
av frukt og grønnsaker, gamle 

brød -og bakervarer, blomster og 
jord, teposer og kaffegrut, vått 

hus holdningspapir 
OBS! Ikke kast plast  

i matavfallet.

Papir, aviser, tidsskrifter, 
ukeblader,  reklame uten plast, 
bøker med myk og hard perm, 

emballasje kartong, eggekartong, 
drikkekartong

OBS! Se egen info om 
returkartonglotteriet.

Aske,  keramikk,  porselen, 
dyre ekskrementer/kattesand, 

bleier og bind, innpaknings papir 
(også jule papir), lær, gummi, garn, 
tau,  konvolutter og post-it-ark med 
lim, isopor, støvler, sko, tekstiler, 

leker av plast, tannbørster ol.
OBS! Vreng handlenettet.

Alt av plastemballasje: • folie 
• poser • flasker • kanner  

• begre • bokser • kaffeposer
OBS! Kun ren og tørr plast.  

Skyll evt. i kaldt vann  
– fjern matrester.
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RETURKARTONGLOTTERIET: For deltakelse i Retur kartonglotteriet må du skrive navn og telefonnummer  
på drikkekartongen eller drikkekartongkubben og levere dette på gjenvinnings stasjonen.

GLASS- OG METALLEMBALLASJE: Containere står plassert på forskjellige steder i kommunene  
• glassflasker u/pant • rent glass fra syltetøy og annen mat • tomme medisinglass • alle typer 
 metallemballasje (blikkbokser, kaviartuber i metall o.l.)

ELEKTRISK/ELEKTRONISK AVFALL (EE-AVFALL): Alt som går på strøm eller batteri som f.eks  
• data maskiner • kjøleskap • TV • PC-skjerm • elektriske leker • lyspærer av alle typer • mobiltelefon  
• barbermaskin • hårfønere • blinkende barnejoggesko • o.l. Dette leveres gratis på salgssted eller 
gjenvinningsstasjonen. Bruk gjerne den røde boksen!

MILJØFARLIG AVFALL: Leveres gratis på gjenvinningsstasjonen, bruk gjerne den røde boksen: F.eks  
• maling • lakk • lim • løse midler • olje • alle typer lyspærer og lysstoffrør • alle typer batteri  
• plantevernmidler • spraybokser og gass • PCB-vinduer • klorparafin-vinduer • o.l.

RISIKOAVFALL: Reno-Vest tar kun i mot smittefarlig avfall som sprøytespisser i godkjente forseglede 
 beholdere. Medisinrester leveres til apotek.

Er du i tvil om hvilken pose du skal kaste avfallet i, 
bruk restavfallsposen.

MATAVFALL

PA
PIR

 OG KARTONG

RESTAVFALL

PL
ASTEMBALLASJE

Matrester, eggeskall, rester 
av frukt og grønnsaker, gamle 

brød -og bakervarer, blomster og 
jord, teposer og kaffegrut, vått 

hus holdningspapir 
OBS! Ikke kast plast  

i matavfallet.

Papir, aviser, tidsskrifter, 
ukeblader,  reklame uten plast, 
bøker med myk og hard perm, 

emballasje kartong, eggekartong, 
drikkekartong

OBS! Se egen info om 
returkartonglotteriet.

Aske,  keramikk, 
 porselen, dyre-

ekskrementer/kattesand, bleier 
og bind, innpaknings papir (også 
jule papir), lær, gummi, garn, tau, 
 konvolutter og post-it-ark med 

lim, isopor, ødelagte tekstiler og 
skotøy, leker av plast, tann-

børster ol.
OBS! Vreng handlenettet.

Alt av plastemballasje: • folie 
• poser • flasker • kanner  

• begre • bokser • kaffeposer
OBS! Kun ren og tørr plast.  

Skyll evt. i kaldt vann  
– fjern matrester.

HUSK DOBBEL 

KNUTE PÅ ALLE POSER. 

Trenger du grønne, røde eller 

blå poser? Knyt ønsket pose på 

avfallsbeholderen, så får du en 

poserull av renovatøren.
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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 tørr plastemballasje!

Den blå posen er til ren 
og tørr plastemballasje
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Den røde 
posen

FA K TA !

Dette kan du ha i den røde 
posen:
• Aviser og ukeblad
• Reklame uten plastomslag
• Tidsskrifter
• Bøker
• Diverse emballasjekartong
• Drikkekartonger i kubber 

eller bare løse kartonger

De røde posene sorteres for seg i det 
optiske anlegget. De presses og sendes 
til resirkulering, innholdet blir altså til 
nytt papir og ny kartong.
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Skriv navn og telefonnummer på returkartong-kubben og 
 leverer denne på nærmeste gjenvinning stasjon.

Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en 
«kubbe». Korker og lokk kan godt henge utenfor.

Deltaker skriver navn og telefonnummer på kubben og leverer denne på nærmeste 
 gjen vinningsstasjon. Da har man et lodd.

Fire ganger i året trekker Reno-Vest ut to kartonger, og sender navnene inn til Grønt Punkt 
Norge, som administrerer trekningen. 
På 86 forskjellige trekkesteder spredd over hele landet trekkes det til sammen 
188 kubber hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning. 120 
 personer/lag vinner 10 000 kroner 4 vinner 100 000 kroner.

Du kan også levere enkeltkartonger med navn og nummer på, 
men da er du kun med i trekningen av kr. 10 000,-.

For mer informasjon om returkartonglotteriet kan du besøke 
Grønn Punkt Norges hjemmesider, www.gronnpunkt.no.

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

Delta i 
returkartong-
lotteriet



Grunnen til dette, er at fargen på posene blir 
 optisk lest når de skal videresorteres i det  optiske 
anlegget. All skrift og farge på posene gjør det 
vanskelig for  kameraene å få riktig utslag på 
 posene. Grønn pose blir sortert til en container, 
blå til en, rød pose til en tredje og de vrengte 
handlenettene til en fjerde container. Når handle-
nettet  vrenges er ikke fargen like sterk på 
innsiden, og  dermed blir den sortert riktig i 
 systemet. 

Handlenettet som skal brukes til restavfall 
må vrenges før du kaster avfall i det.

Avfallsbeholderen skal stå 
nærmest mulig vei innen 
kl. 06.00 på tømmedagen. 
(Avfallsforskriften)

Nærmest mulig vei

Vreng handlenettet som 
brukes til restavfall

8

Ekstra avfall?
Den gule ekstrasekken til kr. 100,- per stykk er på 80 liter og selges på 
gjenvinnings stasjonene. Den er laget av tykk plast. Kast restavfall i  sekken, snør 
den godt sammen og knyt med dobbel knute. Den fulle sekken settes ved avfalls-
beholderen, eller leveres på gjenvinningsstasjonene.



Miljøfarlig avfall
– enklest i rød boks

Jon Are Kristensen er ansvarlig for miljøfarlig avfall i Reno-Vest.

Her er eksempler på ting med miljøfarlig innhold som kan oppbevares i boksen.

Bruk den røde boksen, og bli en MILJØ-MESTER 
du også!

ENKELT OG GRATIS
Hent boksen på  nærmeste  gjen vinningsstasjon.  
 Boksen har lokk med barne sikring. 

HVA ER MILJØFARLIG  AVFALL?
Informasjon finner du på  lokket til  boksen og i 
 bro sjyren som følger med.

NÅR BOKSEN ER FULL
Du leverer innholdet på  nærmeste 
gjenvinnings stasjon. Det er gratis.

SENDT TIL VIDERE BEHANDLING
Det som blir levert inn pakkes av oss og 
 sendes til videre behandling i form av 
 resirkulering  og evt. destruksjon.
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Vi tar imot godt 

brukbare:
- Klær
- Stoffer som: duker, 

 dynetrekk, putevar, 

 laken, gardiner, 

 pledd, matter, myke 

 kosedyr uten batteri

- Sko og støveletter

Klær som hjelper
Lever inn brukbare tekstiler og skotøy gratis til oss – 

på alle gjenvinningsstasjoner! Vi gir det videre til Fretex. 
Slik kan brukbare ting du ikke trenger komme andre til nytte!

+
10



➠
Bildekk blir til bl.a. penal

➠
Bølgepapp blir til bl.a. dokumentmapper

➠
Drikkekartong blir til bl.a. skrivepost

Hva blir avfallet til?

➠
Blikkbokser blir til bl.a. kretskort

➠
Glass blir til nytt glass

➠

Plast blir til bl.a. fleecejakker
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TEKSTILER 
OG SKOTØY

DRIKKE-
KARTONGER

HENTES AV FRETEX OG SELGES PÅ BRUKTBUTIKKER 
I BL.A POLEN, OG PÅ MARKEDER I AFRIKA

SENDES TIL NORSK GLASSRETUR OG GJENVINNES 
TIL GLASS- OG METALLPRODUKTER

GJENVINNES TIL NYE PRODUKTER. NOE ENERGIUTNYTTES

GJENVINNES TIL NYE PRODUKTER, NOE SENDES 
VIDERE TIL MILJØKORREKT DESTRUKSJONGr
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Til returkartonglotteriet

Gratis
Gratis/betal
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MATAVFALLET BLIR TIL JORD
PLASTEMBALLASJEN BLIR NYE PLASTPRODUKTER

PAPIR/KARTONG BLIR TIL NYTT PAPIR OG KARTONG
RESTAVFALLET KVERNES, METALL GJENBRUKES, RESTEN BLIR TIL ENERGI

ØVRIG AVFALL

GLASS/METALL

GLASS-
CONTAINER

Slik kildesorterer vi hjemme
Sorter i disse kategoriene:

• Matavfall – i grønn pose – sendes til Lofoten 
for  kompostering og blir dermed til jord.

• Ren plastemballasje i blå pose blir sendt til  
Nord-Tyskland og blir til nye plastprodukter.

• Aviser, reklame, ukeblader, mat-/drikke-
kartong – i rød pose – sendes til resirkulering 
og blir til nytt papir og kartong. 

• Restavfall – i vrengt handlenett –  kvernes 
slik at  metallet tas ut før resten  transport eres 
til Sverige og blir til energi (vi har ikke 
 anlegg her hos oss).

• Glass (flasker og matglass) og metall-
emballasje  - tar du selv med til glass- og 
metall container f.eks. når du skal handle.  
Posen kastes i egen  beholder.

• Brukbare klær og øvrige tekstiler, skotøy - 
 pakkes i pose/sekk – leveres på gjenvinnings-
stasjonen før de hentes av  Sortland arbeids-
senter. De sender videre til Fretex sin 
samarbeids partner i Polen for sortering og 
videresalg i bruktbutikker og på markeder 
bl.a. i Afrika. 
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Slik kildesorterer vi hjemme
Sorter i disse kategoriene:

• Drikkekartonger skylles og leveres 
 enkeltvis eller du stapper seks i den 
 syvende, med navn og telefon nummer på - 
 leveres på gjenvinningsstasjonen. Det trekkes 
to deltakere til det nasjonale returkartong-
lotteriet fire ganger i året. (Kan legges i 
rød pose hjemme, men da er du ikke med i 
returkartong lotteriet). Alt går til resirku lering 
og blir til ny kartong. 
 

• Miljøfarlig avfall (alt som går på strøm 
 eller  batteri, maling, lakk, lim, spray bokser, 
lysstoffrør og sparepærer etc.) -  legges 
i den røde boksen. Boksen tas med til 
gjenvinnings stasjonen. Her blir det miljø-
farlige  avfallet sortert og sendt til korrekt 
videre behandling, en del blir resirkulert. 

• Øvrig avfall. Mesteparten er gratis å levere, 
noe må du betale for.
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Henting av full blå hyttesekk: 
Sekken settes frem til vei der 
hvor renovasjonsbilen kjører. 
 Sekken rommer 80 liter og 
tåler fukt og snø.  Sekken må 
knytes med dobbel knute for 
å unngå søl. Renoveringen 
foregår fra kl. 06.00 på vanlige 
husholdningsruter, som kjøres 
hver 14. dag. 
Aktuell tømme dag finner du på 
www.reno-vest.no,  eller ved å 
kontakte kundesenteret.

For å tegne hytte-/fritidsabonnement:
1.  Kontakt vårt kundesenter på 76 11 29 00 og registrer deg på  ønsket abonnement
2.  Du mottar brev fra oss, med bekreftelse på antall sekker du skal ha utlevert
3.  Brevet tas med til gjenvinningsstasjonen, hvor du får utlevert sekkene 
4.  Vi kan sende sekkene til aktuell bostedsadresse (porto tilkommer)

Vi tilbyr tre ulike abonnement på hytte- og
fritidsrenovasjon – med blå hyttesekk!

Enkel 
hytte- og
fritids -
renovasjon 

Du kan velge mellom:
• Abonnement 1: 5 sekker  Pris kr. 450,- pr. år

• Abonnement 2: 10 sekker Pris kr. 800,- pr. år

• Abonnement 3: 15 sekker Pris kr. 1050,- pr. år
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Renovasjons-
forskriften
er vedtatt i hver kommune i Vesterålen samt i Lødingen. Her bestemmer 
kommunen hvordan jobben med renovasjon av husholdningsavfall skal 
utføres. Arbeidet utføres som kjent av oss i Reno-Vest.

HVORFOR KILDESORTERER VI?
Vi kildesorterer fordi vi vil ta hånd om ressursene 
i avfallet på en god måte! Samtidig bidrar kilde-
sortering til mindre forurensning, reduserte klima-
utslipp og at miljø gifter blir tatt hånd om. 
Avfall oppstår hele tiden. Den som eier avfallet er 
ansvarlig for å følge reglene for kildesortering. Vi 
i Reno-Vest har på vegne av kommunene et  ansvar 

for å håndtere det innsamlede avfallet mest mulig 
miljø- og ressurseffektivt til enhver tid.  
 
De løsningene vi har i dag er utviklet for å flytte 
avfallet vekk fra deponiene over til material-
gjenvinning. I tillegg er det utviklet løsninger for 
å utnytte energien i restavfallet.

UTDRAG AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN:
§6 Abonnentens plikter
Abonnenten har ansvar for renhold og vedlike-
hold av beholderen. 

Abonnenten plikter å sørge for oppstillingsplass 
for beholder(ne) og om vinteren holde adkomst 
og lokk ryddet for snø, samt adkomsten sand-
strødd ved behov.

På tømmedagen skal beholderen settes fram 
 nærmest mulig veien med håndtaket ut mot 
veien.

Evt. endringer i abonnementsforhold skal 
umiddel bart meldes til avfallsselskapet (eks. 
kjøp, salg, flytting). Abonnementet løper til 
 beholder er  levert til avfallsselskapet.

§ 10 Hentefrekvens og ekstra avfall
Renovatøren tømmer beholder og setter den 
på plass (inntil 3 meter fra vei), eventuelt i 
 horisontal stilling dersom værforholdene tilsier 
det.

Ekstra avfallsmengde ut over det avtalte tas 
bare med dersom det er forskriftsmessig sortert 
og  emballert i merket forhåndsbetalt ekstra-
sekk.

Abonnenten må sette beholderen fram til 
hente stedet innen kl. 06.00 tømmedagen for å 
ha krav på innsamling.

Evt. sikringsordning av beholder skal ikke være 
til hinder for renovatørens arbeid.

Henting av full blå hyttesekk: 
Sekken settes frem til vei der 
hvor renovasjonsbilen kjører. 
 Sekken rommer 80 liter og 
tåler fukt og snø.  Sekken må 
knytes med dobbel knute for 
å unngå søl. Renoveringen 
foregår fra kl. 06.00 på vanlige 
husholdningsruter, som kjøres 
hver 14. dag. 
Aktuell tømme dag finner du på 
www.reno-vest.no,  eller ved å 
kontakte kundesenteret.
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Fordelene med Kildeboksen
 
• Integrert rom for poserullen i bunnen av boksen. Når du fjerner den fulle posen, drar du bare 

opp en ny fra rullen under.
• Regulerbart volum.
• Tar lite plass, og passer derfor godt i de fleste kjøkken
• Størrelsen på en boks er 29 x 29 x 12,5 cm
• Kildeboksen er produsert i Norge med 100 % resirkulert materiale. 

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 søppelsortering
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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På gjenvinningsstasjonen:

Dette er
gratis
å levere

Dette
koster

å levere

Gjelder levering på gjenvinningsstasjonen for husholdningskunder.

Dersom du har spørsmål om avfall du vil bli kvitt, 
tar du kontakt med vårt kunde senter. Her får du 
 informasjon om hvordan du skal få levert avfallet 
på riktig måte. Sorter avfallet hjemme etter 

denne listen før du skal levere det - da 
sparer du mye penger!

Hage- og parkavfall 
som gress, mose, 
 kvister og greiner

Trevirke – rent og 
behandlet (tre som er 
malt/lakket/beiset/

limt)
Kr 1,60 pr kg

All øvrig hardplast (hagemøbler, fiskekasser, 
plastbøtter, akebrett, små og store plastoljefat, 
barneleker etc.). NB! Barneleker på batteri er 
gratis å levere på grunn av miljøfarlig innhold

Kr 2,14 pr kg

Hage- parkavfall - som store trær,  
store røtter og staur Kr 1,60 pr kg

Asbest/eternitt
– legges på palle og 

må være pakket i plast

Tørt papir/avis/ 
ukeblad/bøker/ 

reklame 
uten plastomslag

Hvitevarer 
- kjøleskap,

frysebokser osv.

Impregnert trevirke

Sortert avfall
Kr 2,14 pr kg

Tekstiler (ødelagte)
Kr 2,14 pr kg

Usortert avfall 
– blir sortert på 
regionmottaket i 

Ramnflauget
Kr 4,29 pr kg

Lastebildekk på 
felg – tas kun i mot i 

Ramnflauget
Kr 411,00 pr stk

Metall

Fritidsbåter inntil 
15 fot (ca 5 m) 

kan leveres på alle 
gjenvinningsstasjoner. 

Fritidsbåter opp til  
50 fot (15 m) kan leveres på 

regionmottaket i Ramnflauget. 
Det kan søkes Miljødirektoratet 

om vrakpant på kr. 1 000,-  
per båt.

Miljøfarlig avfall som 
maling, lakk, lim, 

spraybokser etc. Bruk 
helst den røde boksen 
for miljøfarlig avfall. 

Du får den gratis 
på gjenvinnings- 

stasjonen.

EE-avfall - elektrisk og 
elektronisk avfall

- kan også leveres 
gratis til forhandler

Papp/papir - 
 forurenset  

(vått/skittent)
Kr 2,14 pr kg

Brukbare klær,  
stoffer og sko 

– pakkes i sekk/pose 
med dobbel knute

(til Fretex)

Folieplast samt en del 
hardplast som flasker, 
plante- og yoghurt-
brett, tomme olje-

flasker, tomme kanner, 
tomme malingspann 

av plast

Vindusglass med PCB 
- vinduer fra perioden 1965-1975

Klorparafinholdige 
vinduer 

- vinduer fra perioden 1976-1990

Isopor

Deponirest
Kr 2,14 pr kg

Våtorganisk avfall - 
som matrester
Kr 2,14 pr kg

Bildekk på felg 
– tas kun i mot i 

Ramnflauget
Kr 69,00 pr stk

Traktor/industridekk 
på felg – tas kun i 
mot i Ramnflauget
Kr 1 098,00 pr stk

Tørr papp

Glass: Flasker/sylte-
tøyglass/matglass/ 
hermetikkbokser i 

glasscontainere  eller 
på gjenvinnings-

stasjonen. 
NB: Ikke poser og 

 annet avfall!
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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.

Slik finner du aktuell informasjon:

Kundemagasinet Naturligvis får du i posten 
ca. tre ganger i året. Her finner du oppdatert 
informasjon om b.la. vårt  renovasjonstilbud og 
ny tømmekalender.
Ny som kunde? Last ned eller bestill brosjyren 
”Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest”.

• Våre hjemmesider: reno-vest.no

• App’en: Min renovasjon

• Vår Facebook-side med b.la. vårt 

 populære  BRUKTFUNN. Lik oss :-)

• Kunde senter, ta gjerne kontakt med  

oss på tlf. 76 11 29 00.

• Varsel om tømming, via gratis-app’en  

Min renovasjon eller gratis SMS-varsel 

via tømmekalender på www.reno-vest.no


