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Direktøren har ordet
Fra august i år har jeg jobbet for Reno-Vest som ny administrerende direktør.
Tidligere har jeg bare kjent selskapet fra utsida, hovedsakelig som kunde, men
jeg har lenge vært oppmerksom og nysgjerrig på Reno-Vest. Jeg har tenkt at
dette er en bransje i utvikling, og en bransje som har en viktig rolle i
miljøsatsinga. Sammenhengene mellom sortering i kjøkkenbenken, innsamling
av avfall med våre biler, og markedsmekanismene som inntrer når avfall blir en
vare, er oppgaver jeg ser fram til å jobbe med.
Jeg har en opplevelse av å være utrolig heldig som fikk jobben i Reno-Vest.
Jeg føler meg både velkommen og inkludert på min nye arbeidsplass, og har fått
60 nye trivelige kolleger som med stor tålmodighet har vist fram en bransje med
mange fagområder jeg ikke hadde kjennskap til fra før. Jeg har fått være med
som passasjer på innhenting av avfall fra både bedrifter og privathusholdninger,
og kan med selvsyn si at jobben sjåførene gjør er krevende, men dette er
kjernen i det vi gjør i Reno-Vest. Kundemottak, selgere, mekanikere,
driftspersonell og ledere utgjør til sammen litt av et maskineri, og jeg
er stolt av å få være en del av dette.
Reno-Vest følger med i timen, og vi skal tilpasse oss de endringer som kommer.
Denne høsten har myndighetenes krav til produsent vært tema i riksmedia.
Det er en helt nødvendig diskusjon å ta fordi mengde innsamlet avfall øker,
og vi må få til større grad av resirkulering av materialer vi sorterer ut. Vår
interesseorganisasjon Samfunnsbedriftene er i dialog med myndighetene om
produsentansvaret. Renovasjonsbransjen venter i spenning på økte lovkrav til
produsentene, særlig i forhold til plast, som vil påvirke hvordan vi skal utvikle
vårt mottaksapparat.
Vi kan alle utgjøre en forskjell. Vi vil derfor takke alle de frivillige Vesterålingene
som har ryddet strender dette året. Det er tydelig at vi er mange som setter pris
på naturen i Vesterålen, og som tar ansvar for å få vekk marin forsøpling.
En varm takk til alle som har tatt et medansvar for fjæra vår! Vi lover mer i
nformasjon om strandrydding i neste utgave av kundemagasinet vårt.
Ha ei fin førjulstid!
Med beste hilsen Elise Gustavsen

Vi takker for mange gode
tilbakemeldinger
Vi får gode tilbakemeldinger på den jobben våre ansatte gjør
– ikke minst våre kundebehandlere på gjenvinningsstasjonene får
ofte skryt. Det kan dere tro vi setter stor pris på! Vi har mange
dyktige medarbeidere og vikarer, her er bildet av to blide karer som
stortrives, fra venstre Teodor Malnes og Hallgeir Lydersen.
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Gratis innlevering av
båtvrak – få 1000 kr
Du får utbetalt 1000 kroner i tilskudd når du
leverer fritidsbåten til oss som båtvrak, gjennom
Miljødirektoratets ordning for vrakpant.
Slik gjør du om du skal
kvitte deg med båten din:
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Alle felter i skjemaet må fylles ut.

2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via 				
Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på 				
at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
3. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.
4. Det må søkes om refusjon i perioden 1. januar til 1. desember, samme år
som båten er kassert.
Mer informasjon om ordningen samt skjema som skal tas med finner du på Miljødirektoratets sider.

Hvilke båter kan få vrakpant?
• Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og
fritidsbruk (uten innenbordsmotor) med
skroglengde inntil 15 fot.
• Kajakker, joller, kanoer og ribber inngår
i ordningen.
• På vårt regionmottak i Vesterålsveien 272
(Ramnflauget) i Sortland tar vi også
imot båter opp til 15 meter – 49,21 fot.
• Hvis båten er over 3000 kg så må eier
betale kr. 4,29 pr. kg (usortertpris)
– altså utover 3 tonn. Det utbetales
kr. 1 000,- også for disse båtene.
Her finner du linken til Miljødirektoratets sider.
Hold kamera over QR-koden, trykk på linken og du kommer rett inn på riktig side:
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Utfordringer med gjenvin
plastemballasje fra husho
Mange husholdningskunder er flinke til å sortere
ut ren og tørr plastemballasje i de blå posene. Til
og med i år hadde vi en avtale med returselskapet
Grønt Punkt Norge, der vi fikk betalt for de
tonnene vi sorterte ut med plastemballasje i
blå poser fra husholdningene. Dette ble
materialgjenvunnet.
Men – tidligere i år sa Grønt Punkt
Norge opp avtalen vi og mange andre
avfallsselskaper hadde med dem
på grunn av at midlene deres til å
håndtere dette avfallet var brukt
opp.
Vi har dermed valgt å sende
blåposene til materialgjenvinning
for egen regning, det vil
si at det nå koster oss
penger for å få gjenvunnet
husholdningsplastemballasjen.
Dette er en ordning som fordyrer
renovasjonen, og som vi ikke
ønsker lenger enn absolutt
nødvendig.
Vi jobber derfor på spreng,
i samarbeid med mange
andre avfallsselskap, med
å få på plass en ny avtale
som sikrer at vi kan sende
ren og tørr plastemballasje til
viderebehandling uten at vi
ender opp med store kostnader,
vi som holder til langt nord.
Samfunnsbedriftene jobber mot
Grønt Punkt Norge på vegne av
oss med å få på plass nye avtaler
for kommuner og IKS fra nyttår.
Målsettingen er å komme fram til en
felles ramme for nye avtaler før jul.
Klima- og miljøvernministeren
var 2. september i Tromsø, og
da fikk Remiks og Reno-Vest
Naturligvis
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anledning til å møte ministeren for å snakke om
utfordringene vi har med returplast-ordningen.
Det ble særlig pekt på at myndighetskravet er alt
for lavt i forhold til målet vi har om mest mulig
gjenvinning, og at når kravet er satt så lavt så

nning av
oldningene:

Fra venstre: Administrerende direktør i Remiks, Britt Mathisen Limo, Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og vår
administrerende direktør Elise Gustavsen.

foretrekker innsamler å hente inn
returplast fra lettere tilgjengelige
renovasjonsselskap på Østlandet.
Mens det jobbes iherdig for å få en
ny avtale på plass, må vi gjøre vårt
for at innholdet i den blå posen er
helt korrekt – slik du ser på bildet
til venstre. Er du usikker eller
plastemballasjen er tilgriset,
så kast i restavfallet!

ˮ

SÅ – det er meget viktig at hver og en fortsetter
med å bruke den blå posen til kun ren og tørr
plastemballasje, og ingenting annet! Jo mer riktig
innhold det er i de blå posene, jo bedre blir den
gjenvunne plasten – og vi kan forhåpentligvis
holde gebyret så lavt som mulig – fordi vi kan
selge deler av avfallet heller enn å betale i
dyre dommer for å bli kvitt det. Og det gir en
miljøgevinst å bruke om igjen heller enn å lage
nytt!

SÅ – det er meget viktig at hver og en fortsetter
med å bruke den blå posen til kun ren og tørr
plastemballasje, og ingenting annet!

ˮ
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Ny merkeordning for
enklere kildesortering
Nordmenn er ganske gode til å kildesortere, og i
høst lanserte Avfall Norge og Loop en ny felles
merkeordning for kildesortering, som skal gjøre
det enda enklere.
Målet er at systemet skal være likt over hele
landet, slik at det ikke er tvil om hvor de ulike
materialene skal kastes. Merkeordningen deler
avfallstyper inn i farger, innenfor hver farge skal de
fleste typer avfall ha sitt eget symbol. Symboler og
farger blir da like uansett om du er på jobb, hjemme,
ute for å handle eller på reise.
Og det som skal kastes, merkes
med det riktige symbolet av
produsentene, for å gjøre det
enda enklere for forbrukeren.
Utfordringen for oss
som har kildesortering i fargede poser, er at vi må
endre sorteringsposene.
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Når vårt sorteringsanlegg er klargjort for å sortere ut
nye poser, og disse er tilgjengelig for våre kunder, får
alle beskjed om å ta i bruk de nye posene.
Godt samarbeid:
Vi diskuterer denne endringen med de andre
avfallsselskapene i Avfallsklynge Nord - et samarbeid
mellom avfallsselskapene i Nord-Norge som har optisk
sortering og dermed fargeposer til avfallet.
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Hva skjer
med klærne
som leveres
til Fretex?

Fretex samler inn godt brukbare klær, sko i par,
vesker og belter – så lenge alt er rent og tørt og
kan komme andre til nytte!
Når du skal gi til Fretex – og dermed få litt
bedre samvittighet – MÅ klærne være pakket
godt inn i sekker slik at alt er TØRT.
Du kan gi til Fretex slik:
• Kom innom gjenvinningsstasjonen
• Fretex har røde innsamlingsbokser plassert rundt
omkring i Vesterålen
• Fretexposen finner du i post-i-butikk, fyll posen
med brukbare klær og betal kr. 50,- for å sende
den til Fretex.
Hva skjer videre med det du gir Fretex?
Alt samles i containere, og sendes med tog til
Trondheim. Der blir innholdet grovsortert, og alt som
er brukbart selges i bruktbutikker i Polen – for en billig
penge. Slik sett er de brukbare klærne du leverer inn
i Vesterålen med på å varme og glede folk i Polen!
En flott tanke ikke sant?

Slik kildesorterer du
landbruksplast

HUSK at det kun er
kildesortert plastemballasje fri
for forurensning som kan leveres
gratis. Er rundballefolien tilgriset
eller iblandet annet avfall, må du
betale kr. 4,29 pr. kg!

Rundballefolie er folie benyttet som
emballasje til høy og halm
Hvorfor sortere rundballefolie?

• Det er gratis å levere inn til Reno-Vest dersom
det er rent
• Det er dyrt i ha i restavfallet
• Folie kan gjenvinnes til nye produkter
• På avveie i naturen har det lang nedbrytningstid
Håndtering av Rundballefolie
• Rist plasten når ballen sprettes opp.
• Skill folie, nett og emballasjekjerne.
• Rundballefolien samles for seg selv adskilt fra annen
plast og lagres så tørt og rent som mulig.
• Rundballenett og emballasjekjerne skal
kildesorteres og leveres separat.
• Rundballefolie tas kun imot løst
• Rundballefolien skal ikke pakkes i storsekk e.l.
• Storsekk som har vært brukt til fôr, kan leveres separat så lenge den er ren og fri for fôr-rester.
Naturligvis
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Kundesenteret
informerer:
Ny i kundesenteret
Camilla Andreassen møter du i Reno-Vests kundesenter på Sortland eller på
sentralbordet når du ringer. Hun hjelper deg med stort og smått når det gjelder
husholdningsrenovasjon og slam.
Reno-Vest kortet
er et avfallskort som alle abonnementseiere har fått. Du kan levere inntil
6 kubikk sortert avfall årlig. Ta godt vare på kortet ditt, vi fyller opp kvoten
hver 1. februar. Trenger du nytt kort: Bestill på våre nettsider, eller ring oss
på tlf: 7611 2900. Nytt kort koster kr. 200.APP/SMS varsling:
Snart er det jul og helligdager, da blir det noen endringer i tømmekalenderen.
Ønsker du å vite når avfallet blir hentet? Last ned appen Min Renovasjon fra
Google Play (for Android) eller App Store (for i Phone). For å få gratis
SMS-varsling kan du enten benytte appen eller registrere deg i tømmekalenderen
på våre nettsider. Trenger du tilsendt tømmekalender, ring oss på tlf: 7611 2900.
Vi nærmer oss ny vinter med stormskritt:
For at vi fortsatt skal kunne hente husholdningsavfallet ditt må du sørge for at:
• Snøen er fjernet
• Det er strødd ved behov
• Beholder står nærmest mulig vei innen kl. 06:00
• Avfallet er kildesortert og lagt i poser som er knytt med doble knuter
• Husk: LOKKET må være LUKKET på avfallsbeholderen før tømming kan skje.
Når det er så fullt at lokket er åpent så faller avfallet ut før det når oppi
renovasjonsbilen.
Tømming av septiktank:
Skal septiktanken tømmes i vinter må den være tilgjengelig
• Tanken må være merket med pinne/veistikke e.l.
• Adkomst og tanklokket må være ryddet for snø//is/jord etc.
• Vi varsler med SMS før og etter tømming
• Ikke fjern sikring på tanklokket før renovatøren er til stede
Dovett:
Vi ser ofte at avløp går tett. Dette kan medføre store kostnader for deg.
Norge har gode toalettforhold, og avløpsvannet blir stort sett renset før det
slippes ut i naturen, men noen mangler dessverre dovett. Mange bruker fortsatt
toalettet som avfallsbøtte, og de fleste er nok ikke klar over
konsekvensene.
• I toalett skal du kun kaste toalettpapir (våtservietter, Q-tips, bind, tamponger 		
eller kondomer tetter avløpet)
• Ikke ha fett/olje i do, vasken eller oppvaskmaskinen (fettet stivner i rørene)
• Lær mer om dette på dovett.no
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Besøk vår nye hjemmeside:
Vi har oppgradert vår hjemmeside slik at du skal finne relevant
informasjon raskt - velkommen til reno-vest.no
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På gjenvinningsstasjonen:
Dette er

gratis
å levere

Hage- og parkavfall
som gress, mose,
kvister og greiner
Asbest/eternitt
– legges på palle og
må være pakket i plast
Impregnert trevirke
Miljøfarlig avfall
som maling, lakk,
lim, spraybokser etc.
Bruk helst den røde
boksen for miljøfarlig
avfall. Du får den gratis på gjenvinnings-
stasjonen.
Hvitevarer
- kjøleskap,
frysebokser osv.
Metall

Elektrisk og
elektronisk avfall
– EE-avfall
- kan også leveres
gratis til forhandler
Alt av klær,
stoffer og sko
– pakkes i sekk/pose
med dobbel knute
(til Fretex)
Isopor

Glass: Flasker/syltetøyglass/matglass +
metallemballasje i
glasscontainere eller
på gjenvinnings
stasjonen.
NB: Ikke poser og
annet avfall!

Dette

koster

det å levere når kvoten
på Reno-Vest-kortet
er brukt opp
Trevirke – rent og
behandlet (tre som er
malt/lakket/beiset/
limt)
Kr 1,60 pr kg

Papp/papir forurenset
(vått/skittent)
Kr 2,14 pr kg

Hage- parkavfall - som store trær,
store røtter og staur 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
Sortert avfall

Deponirest

Kr 2,14 pr kg

Kr 2,14 pr kg

Tekstiler (ødelagte)

Våtorganisk avfall som matrester

Kr 2,14 pr kg

Kr 2,14 pr kg

Vindusglass med PCB

- vinduer fra perioden 1965-1975

Tørt papir
/avis/ukeblad/
bøker/reklame
uten plastomslag
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.
Hvis båten er over 3000 kg så
må eier betale kr. 4,29 pr. kg
– altså utover 3 tonn. Det kan
søkes Miljødirektoratet om
vrakpant på kr. 1 000,per båt. (Gjelder alle størrelser)
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Klorparafinholdige
vinduer

- vinduer fra perioden 1976-1990

Tørr papp

Folieplast samt en del
hardplast som flasker,
plante- og yoghurtbrett, tomme olje
flasker, tomme kanner,
tomme malingspann
av plast

NB! Dette inngår ikke i Reno-Vest-kortet:
Usortert avfall
– blir sortert på
regionmottaket i
Ramnflauget

Bildekk på felg
Kr 69,00 pr stk

Kr 4,29 pr kg

Lastebildekk på felg

Traktor/industridekk
på felg

Kr 411,00 pr stk

Kr 1 098,00 pr stk

Julepapir
Julepapir kastes i restavfallet, altså i vrengt handlenett.
Dette papiret er ikke egnet for papirgjenvinning og blir dermed til energi. Ønsker du
blanke sekker til julepapiret? Da kan du hente to s ekker på gjenvinningsstasjonen. Har
du plass i avfallsbeholderen legger du sekkene med julepapir oppi. Har du ikke plass
i beholderen leverer du de fulle sekkene med julegavepapir gratis på gjenvinnings
stasjonen.

Ubrukt fyrverkeri
SKAL IKKE legges i restavfallet eller
leveres på gjenvinningsstasjonen.
Det skal leveres DER DU KJØPTE DET.

Brukt juletre
Vi tar i mot brukte juletrær når jula er
over – GRATIS! Juletreet kan du levere på
nærmeste gjenvinningsstasjon.

Ekstra avfall i
julehøytiden?
Da kan den gule ekstrasekken være god å ha!
• P risen er kr. 100,- per stykk, • Den fulle sekken s ettes ved
kjøpes på gjenvinnings
avfallsbeholderen, så blir
stasjonen.
den tatt med ved neste
• Kast restavfall i sekken, snør
avfallstømming.
den godt sammen og knyt
• Gulsekken kan også leveres
med dobbel knute.
på gjenvinningsstasjonen.
Naturligvis
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Offentlig informasjon

Husk endringer
i tømmerutene
i forbindelse
med røde dager

Vil du ha
tømmeka
lender,
kan du s
kr
ut fra hje ive den
mme
eller ta k siden,
ontakt
med oss.

Vi anbefaler deg å ta i bruk APP’en
Min Renovasjon. Da blir du alltid
oppdatert på din tømmedag, også ved endringer.
Du finner brukerveiledning på vår hjemmeside:
https://www.reno-vest.no/husholdning/kundeinformasjon/app-og-sms-varsling/

Åpningstider i julehøytiden:
Onsdag 23. desember: Vanlige åpningstider men merk:
I Lødingen endres åpningstiden til: 10-14 og åpent i Bø: 10-14
Torsdag 24. desember og fredag 25. desember: Stengt
Mandag 28. desember: Åpent i Sortland, Andøy, Hadsel og i Øksnes: 10-14
Tirsdag 29. desember: Åpent i Sortland, Andøy, Hadsel og i Bø: 10-14
Onsdag 30. desember: Åpent i Sortland, Andøy, Hadsel og Lødingen: 10-14
Torsdag 31. desember: Stengt
2021: Vanlig åpningstid fra mandag 4. januar

Åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner
fra 4. jaunar 2021
ANDØY

ØKSNES

HADSEL

SORTLAND

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

BØ

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
Biloppsamlingsplassen alle ukedager:..... 08.00 - 15.30

LØDINGEN

Onsdag:................................................... 13.00 - 20.00

Kundesenter • Tlf.: 76 11 29 00 • E-post: post@reno-vest.no • www.reno-vest.no • facebook.com/Reno.Vest

