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 Resultatene etter strandrydding er 
omtrent som i fjor. Til nå i år er 
det  kommet inn godt og vel  
36 tonn og vi fortsetter ryddinga 
så lenge det er mulig.  Gledelig 
er det at de som har ryddet 
 informerer om mindre avfall i år 
enn i fjor i de samme områdene.

I sommer startet vi for fullt med 
mottak av bilvrak og camping-
vogner. Det går veldig bra og 
 bilene kommer inn daglig til 
 vraking og sanering. Vi kan 
skryte av et av landets fineste 
bil vrakmottak. Vi håndterer ca 
10  biler per dag, og alt blir 
 presset og lagt klar til levering til 
material gjenvinning.

EU og norske myndigheter har 
pålagt oss å materialgjenvinne 
betydelig større mengder enn 

det vi klarer i dag. Det betyr at 
vi sammen med kommunene må 
legge til rette for mer sortering i 
det offenlige rom, kildesortering 
hos næringslivet og fokus på 
gjenbruk og reduksjon av avfall. 
Reno-Vest har ansatt en trainee 
som begynner i høst og som skal 
bistå oss og eierkommunene med 
viktige miljøoppgaver. Hun har 
god utdanning som ingeniør med 
fokus på miljø.

Vi har også planer om å lage et 
gjenbrukstorg på nyåret der inn-
byggere kan sette fra seg ting 
som er i orden og som kan komme 
andre til gode. Torget blir betjent, 
men det vil være gratis å sette 
fra seg og å hente brukbare ting. 
Dette kommer vi tilbake til med 
mer informasjon.

Vi ønsker å spille på lag med 
innbyggere, eiere og næringsliv. 
Vi ser bare løsninger, og stiller 
oss gjerne til disposisjon for å 
være pådrivere for et grønnere 
Veste rålen. Sammen med Visit 
Veste rålen skal vi jobbe med 
bære kraftig reisemålsutvikling 
der målet er flere avfallspunkt, 
flere toaletter for turister og fast-
boende, bedre skilting og lavere 
fartsgrense på utsatte turist-
områder. Det er viktig at turistene 
trives med Vesterålen og at vi i 
Vesterålen trives med turistene. 
Felles ansvar og tilrettelegging 
kan gjøre en stor forskjell. Vi tar 
utfordingen!

Berit E. Pettersen, adm. dir.

Berit har ordet

Nok en sommer er på hell

Ombygging av 
regionmottaket
De som besøker oss i Ramnflauget legger 
nok merke til at det nå foregår gravearbeid 
på området. Det blir blant annet laget en ny 
utkjøring fra gjenvinningsstasjonen. Dette 
er første trinn i utviklingen av gjenvinnings-
stasjonen for å gjøre det lettere for våre 
kunder å levere avfall.

Avfall Norge fikk i juni sin første kvinnelige styreleder. 
Berit Pettersen (63) fra Reno-Vest ble enstemmig valgt 

på organisasjonens generalforsamling i Stavanger. – Jeg 
er stolt og glad over tilliten og ser fram til fortsatt å 

gjøre en jobb i denne spennende bransjen.
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Du har SAMME TØMMEDAG 
som før - i tiden fremover

Vi må gjøre tilpasninger i enkelte tømmeruter nå i 
høst fordi vi skal bruke våre nye renovasjonsbiler 
med løftearm i flere kommuner i Vesterålen.  Derfor 
må vi ha en periode fremover med fleksibilitet 
når det gjelder å kunne endre tømmedag i enkelte 

 områder. Men fortvil ikke. Du har samme tømmedag 
som før – i partallsuke eller oddetallsuke - inntil 
du får et tydelig varsel fra oss på at hos deg så 
blir det endret tømmedag.

De som får endring i tømmedag får varsel via SMS 
og lapp på avfallsbeholderen.

Gratis tømmevarsel med App’en Min renovasjon
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 
på et  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 tømming.

Vil du ha gratis varsel før 
hver tømmedag?
Bruk en av disse to varslingene, og du er alltid oppdatert på tømmedag.

Vil du ha tømmekalender,  kan du skrive den ut fra hjemmesiden, eller ta kontakt med oss.
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"Bruksanvisning" 
på renovasjonsbilen 
med løftearm
 - Første gang vi tømmer varsler vi på for-

hånd med SMS og informasjonslapp på 
avfallsbeholderen.

 - Beholderen må settes med lokkets 
 åpning ut mot veien slik at vi kan tømme 
 beholderen.

 - Beholderen settes fram til vei – som 
før – så nært veien at løftearmen når 
 beholderen, ca 1 meter fra veikanten.

 - Beholderen må ha en halv meter klaring 
til alle sider fordi det er en løftearm som 
skal komme til rundt beholderen.

 - Det må ikke legges noe på lokket, for 
 beholderen skal løftes opp i lufta, tømmes 
og settes tilbake med løftearmen.

 

Hva skjer om det er mye vind/dårlig vær:
Slike renovasjonsbiler med løftearm tømmer mange steder i 
Nord-Norge. Det går stort sett greit i løpet av året.
 
Noen ganger er det sterk vind. Avfallsbeholderne som skal 
tømmes er ofte tunge av avfall og «står han av» i vinden. 
Når beholderen er tømt kan vi legge den ned med løfte-
armen, dersom vi anser det som nødvendig. Skulle det bli 
sterk storm og tømming blir umulig, har vi mulighet for å 
sende sms-varsel til de det gjelder om når ny tømming blir.

Alle foto: Sverre Idar Lakså, Bladet Vesterålen
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Takk for godt besøk  
på ÅPEN DAG!

En glad vinner av vår konkurranse er Jacob 
Kvalø, 7 år, fra Sortland.

Regionmottaket på Sortland 
viste seg fra sin beste side 
da vi inviterte til ÅPEN DAG 
lørdag 1. september. Kjøre-
tøyene skinte om kapp med 
sola der de sto stilt opp på 
rekke og rad, og i sorterings-
hallene var det litt av hvert 
å se. På bilvrakmottaket ble 
det demonstrert  hvordan 
biler presses til  «pakker» 
av metall, noe mange 
 ønsket å se. Ute i solen 
hadde vi stand med gaver 
av  resirkulert materiale til 

alle som besøkte oss, og det 
var populært å få blyanter 
laget av dongeribukser og 
resirkulert plast, og andre 
flotte små gaver. Det optiske 
anlegget kunne besøkes, og 
viste hvordan posene med 
avfall blir  sortert i ulike 
containere etter farge på 
posene. Gratis kaffe og kake, 
pølse og is fristet riktig 
mange, det ble alt i alt en 
vellykket besøksdag både 
for oss ansatte og de mange 
besøkende.

Ansatte viser stolt frem arbeidsplassen sin.

Mange ville se pressing av bilvrak.

Det var mange små hender som fikk bruke fløyta på disse.

Resirkulerte gaver gikk som «varmt hvetebrød». Med pappa Jan Gunnar på jobb.Besøk i optibag-anlegget hos Jann.
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Topp moderne bilvrak-mottak 
i Ramnflauget

Per 10. september har vi tatt imot, klargjort 
og presset 415 kjøretøy! Flott å få dette ut 
av naturen – flott at ressursene kan brukes 
på nytt.
 
Hva kan leveres på vårt bilvrakmottak:
Personbiler, små lastebiler, mopeder, motor-
sykler, snøscootere, combicamper, camping-
vogner og bobiler.
 
Hvordan leveres kjøretøyene:
Du må ha prøveskilt på vrakbilen dersom 
du velger å slepe bilen til regionmottaket. 
Dette for at vrakbilen skal være forsikret 
mot eventuelle uhell. Har du bilen på henger 
trenger du ikke å ha prøveskilt.

Vrakpant på kr. 3 000,- for bil:
- Ta med vognkort, legitimasjon og konto-
nummer, så ordner vi papirarbeidet. Og 
 etter kort tid er vrakpanten på kr. 3 000,- 
på  kontoen. Det er beløpet myndighetene 
 betaler for at du vraker bilen din.

Hva skjer med kjøretøyet hos oss:
Vi tar av alle hjul og reservehjul, tapper ut 
spylervæske, væske fra aircondition, bremse-
væske og kjølevæske. Vi tar også hånd om 
bilbatteriet, katalysatoren, olje, oljefilter og 
bensin/diesel før bilen blir presset sammen 
og sendt til gjenvinning.

Våre profesjonelle bilmekanikere tar imot 
og håndterer vrakene. Dette til stor glede 
for veste rålinger som nå kan vrake sine 
 utrangerte kjøretøy i egen region.

1. Klargjort bil skal nå presses.

Her klargjøres bilene før pressing.
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Vraking av campingvogn
Skal den gamle campingvogna vrakes, 
må det framvises chassisnummer og 
registrerings nummer på vogna for at vi skal 
kunne vrake den.

Levering går raskere om du har dette klart 
på forhånd. Er du usikker på registrering 
kan du gå inn på hjemmesidene til Skatte-
etaten og Statens Vegvesen. Hvis det ikke 
finnes noe informasjon som kan brukes til å 
vrake campingvogna, må eier betale prisen 
for usortert avfall når man leverer en slik 
camping vogn (kr. 4,29 per kilo).
Vi fyller ut skjema og kunden må legitimere 
seg.

Campingvogner og biler som leveres til 
 vraking kan ikke inneholde avfall.

Et gammelt bilvrak som ikke kan 
 identifi seres, kan vi ta imot gratis. Kunden 
må uansett legitimere seg og underskrive på 
hva han har levert til oss.
Vi kan ta imot utenlandsregistrerte biler, 
men da  betales ikke vrakpant.

Satser for vrakpant i 2018
Personbiler 3000 kr
Varebiler 3000 kr
Motorsykler 500 kr
Mopeder/lett motorsykler 500 kr
Bobiler og campingvogner 3000 kr
Snøscooter 3000 kr
Minibuss mindre enn 6 meter 3000 kr
Campingtilhenger 3000 kr

2. Bilen presses.

3. Ferdige "metallpakker" er klare til materialgjenvinning.
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- et «HIKERS PARADISE» også i fremtiden

Tilretteleggingen med gode skilt og merking av flere nye turløyper har 
gitt en kraftig økning i bruken av de Vesterålske fjellene. Ikke bare fra 
oss som bor her, men også av besøkende. Tilgjengeliggjøringen sett i 
et folkehelseperspektiv er veldig positivt, samtidig må man  vurdere 
 konsekvensene av den økte bruken.

Vesterålen

Visit Vesterålen jobber med bære-
kraftig reisemålsutvikling. Det 
fokuseres blant annet på bevaring 
av natur, kultur og miljø. Denne 
jobben er viktig dersom man 
 ønsker at Vesterålen skal fortsette 
å være vakker, tildels uberørt og 
gi inntrykk av renhet. 

Reno-Vest er en sentral sam-
arbeidspartner i jobben med å se 
på bærekraftig naturforvalting.

Shit, jeg må på do
I siste nummer av Friluftsliv kan 
vi lese følgende artikkel ”Shit, jeg 
må på do”. Artikkelforfatter peker 
på enkle og konkrete forslag til 
å unngå å kaste papir i naturen. 
Flere kjente turområder også her 
i Vesterålen skjemmes av toalett-
papir og våtservietter. Selvsagt 
må man kunne gå på do også i 
 naturen, men det betyr ikke at 
det er ok å legge igjen papir, og 
spesielt ikke våtservietter. Sist-
nevnte er laget av plastbaserte 
tekstiler som bruker lang tid på å 
brytes ned i naturen.

Det er ikke alle steder det er 
 naturlig å sette opp hverken 
søppel bokser eller toaletter. Det 
du bærer med deg opp på fjellet 
bør du klare å bære ned igjen. 
Så lenge det ikke er brannfarlig 
går det fint an å brenne toalett-
papiret etter bruk, alternativet 
er å ta med poser for å frakte 
 papiret med hjem og kaste det på 
en forsvarlig måte. 

Nasjonale turstier
Regjeringen har etablert en til-
skuddsordning, nasjonale turstier, 
som skal gi en mer bærekraftig 
turisme. Foranledningen til dette 
er en stadig større pågang på 
kjente turistmål som Trolltunga, 
Preikestolen med flere. Økt antall 
 besøkende har gitt slitasje på 
 naturen, utfordring med søppel-
håndtering, parkering og sikker-
het. Tilskuddsordningen skal i 
 første omgang dekke akutte behov 
i områder som har opplevd ekstra-
ordinær økning av inter nasjonale 
besøkende. Eksempler er infor-
masjonsstiltak, tilrette legging av 

sti, sikkerhetstiltak  eller tilrette-
legging av innfalsporter som 
for eksempel parkeringsplasser, 
 infoskilt eller servicebygg.

Dronningruta
Øksnes kommune har søkt og fått 
innvilget midler til et for prosjekt, 
samt søkt miljø direktoratet 
om å bli nasjonal tursti. I vår 
satte Vesterålen friluftsråd opp 
et telle apparat i tilknytning til 
Dronning ruta. Dette for å kunne 
gi en tilnærmet nøyaktig over-
sikt over hvor mange som bruker 
ruten og vise til stati stikken når 
man leverer rapport inn til miljø-
direktoratet. Det ble estimerte 
ca 20 000 turgåere for et par 
år siden, og det ble møtt med 
skepsis. Ved månedskifte august- 
september i år var tallet på 
 nesten 30 000 turer. Dronningruta 
er en av flere turer i regionen 
hvor det registreres slitasje og 
som det er viktig å sette i gang 
gode tiltak på. Vi ønsker Øksnes 
kommune lykke til og håper på en 
Nasjonal Tursti i Vesterålen! 

Av Astrid Berthinussen
Reiselivssjef, Visit Vesterålen
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Måtind i Andøy. Foto: ©Bjørn Eide.

Vetten i Bø. Foto ©KP_visitvesteralen.com

Foto: ©KP_visitvesteralen.com.
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Det ryddes langs strendene 
i Vesterålen som aldri før
Over 36 000 kg med marint avfall er samlet inn til nå i år  
– og ryddinga fortsetter utover høsten så lenge folk har lys – og lyst.

En varm takk til alle frivillige som gjør en viktig 
miljøinnsats for trivselen til både mennesker og dyr, 
fugler og fisk.
 
Hvert år trekkes det to vinnere:
Av alle de som deltar på strandrydding og leverer 
inn strandryddeskjema – trekkes det ut to vinnere 
per år, som får kr. 5 000,- hver.

Vinnere i 2017 ble:
Vestbygd skole v/Julie Hesten
Øksnes KFUK-KFUM speidere v/Leif Henriksen
Vi gratulerer! 

På vegne av oss alle vesterålinger, takker vi alle 
dere som har bidratt til å rydde marint søppel ut av 
naturen!

Vesterålen padleklubb rydder 

på Risøya.

Strandrydding i Lødingen 
Vestbygd

Strand skole fylte 23 sekker 

med marint avfall.

Strandrydding på Skogsøya i Øksnes.



Naturligvis   11

På gjenvinningsstasjonen:

Dette er
gratis
å levere

Dette er
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 
(fuktige/stygg lukt)

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. (Gjelder alle størrelser)

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

Alt av 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!



Useful information about the waste collection scheme in 
Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland and Øksnes municipalities

Updated: 25 May 2018 40 years of intermunicipal collaboration

We welcome you as a new Reno-Vest customer!

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 
fra 1. oktober 2018

Offentlig informasjon

Nyttig informasjon 

om renovasjonsordningen i kommunene 

Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes

Oppdatert: 25. mai 2018

40 år med interkommunalt samarbeid!

Velkommen som ny 

kunde hos Reno-Vest!

Er du NY KUNDE – eller vil ha et oppslagsverk om renovasjonen 
i  Vesterålen? Last ned denne trykksaken fra vår hjemmeside – 
eller be kundesenteret sende den til deg i posten. Vi har også 
en engelsk utgave.

Neste Naturligvis kommer i posten i første halvdel av desember.


