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Direktøren har ordet
Godt nytt år!
Målet om materialgjenvinning er rimelig ambasiøst. I 2035 skal vi
klare å materialgjenvinne 65% av avfallet. I dag blir ca 42%
materialgjenvunnet. For å nå dette målet, må vi bli enda bedre på
kildesortering og vi må få redusert restavfallet slik at mye av det
som i dag går til energigjenvinning, blir materialgjenvunnet og til
nye produkter. Vi har god tro på at vi skal klare det. Sammen med
innbyggerne og med flere andre avfallsanlegg, skal vi samarbeide og
skaffe oss kompetanse og teknisk utstyr som gjør dette mulig.
Et viktig tiltak er innføring av renovasjon for fritidsboliger.
Dette er lovpålagt i Forurensingsloven og er en del
av husholdningsrenovasjonen som er underlagt selvkost.
Det vil si at inntekter og kostnader skal være null i løpet av en
femårsperiode.
Det vil bli satt ut innsamlingskontainere i samråd med eierkommunene
eller hytteeiere kan få en avfallsbeholder hvis de heller vil ha det.
Det kan søkes om fritak – men da må fritidsboligen ligge så langt
utafor allfarvei at renovering er umulig, eller at boligen ikke kan
brukes til overnatting eller matlaging.
Det vil bli sendt informasjon til alle eierne.
Etter at vi innførte avfallskortet, kan vi registrere en betydelig økning i
avfallsmengdene. Det er positivt all den tid dette avfallet blir håndtert
på riktig måte og ikke forlatt i naturen. Et annet mål er å redusere
avfallsmengdene og å bruke ting på nytt. Vi ser at det er stor interesse
for brukte klær, møbler mm og det er veldig bra. I bruktbua på Reno-Vest
på Sortland kan man sette fra seg brukbare ting (møbler og fritidsutstyr
som sykler og ski) og de som har behov kan hente gratis.
Da ser vi frem til mere lys og sol og vi går ei flott tid i møte.

Suksess med bilvrakmottaket i Ramflauget
Vi startet å ta imot utrangerte kjøretøy til vraking siste halvdel av 2018, på vårt topp moderne
bilvrak-mottak. Nå kunne folk vrake kjøretøy i egen region, og responsen viste at dette var et
etterlengtet tilbud.

Vi har tatt imot følgende kjøretøy til vraking siden oppstarten:
		 1883 personbiler
		 191 campingvogner
		 70 snøscootere
		 53 mopeder
		 23 lastebiler
		Totalt 2220 vrakede kjøretøy siden oppstarten i 2018!			
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Innføring av lovpålagt
renovasjon for fritidsboliger
I henhold til Forurensningsloven er kommunene pålagt å ha en
renovasjonsordning for husholdninger, og i dette inngår også renovasjon
for fritidsboliger. Reno-Vest er satt til å utføre renovasjonstjenestene for
kommunene i Vesterålen samt Lødingen.

www.reno-vest.no

= MATAVFALL

= PLASTEMBALLASJE

= ORGANIC WASTE

= PLASTIC PACKAGING

= PAPIR og KARTONG
= PAPER and CARTON

= RESTAVFALL
= GENERAL REFUSE

Her kan du kun kaste kildesortert avfall i poser. This bin is only for sorted waste in bags.

www.reno-vest.no

KILDESORTERT AVFALL FRA HYTTE/FRITIDSBOLIG
FORSØPLING AV OMRÅDET VIL BLI ANMELDT. LITTERING OF THE AREA WILL BE PROSECUTED.

Når avfallet
er kildesortert,
blir det til
råstoff for
nye produkter!
I de kommunene som har vedtatt gebyret for
hytterenovasjon for 2020 innfører vi ordningen fra
1. mars:
• Andøy
• Bø
• Hadsel
• Lødingen
Hvordan blir renovasjonsordningen?
Ordningen gir eiere i Vesterålen og Lødingen rett og
mulighet til å levere avfall fra fritidsboliger
• på alle våre returpunkt for fritidsrenovasjon.
Det vil være 5-10 avfallscontainere per kommune
for kildesortert avfall. Plassering av disse
gjøres etter avtale med kommunen.

• Eier kan også velge en 140 liters
avfallsbeholder for kildesortert avfall og denne
kan enten settes til vei der renovasjonsbilen
kjører eller beholderen kan settes hjemme
(i Vesterålen og Lødingen) og bli tømt der.

Brev med informasjon:
Eiere av fritidsbolig i de fire nevnte kommuner
vil få et brev fra oss med informasjon om 		
fritidsrenovasjon.
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Lurer du på hvor avfallet ditt havner
etter at avfallsbeholderen er tømt?
Her får du svaret!
Når du kildesorterer, spiller du på lag med naturen.
Mye av det som kastes, kan brukes på nytt, hvis du
kildesorterer avfallet slik at det havner på rett sted.
På vårt sorteringsanlegg Optibag tømmer
renovasjonsbilene sin last i en mottakshall.
Deretter føres posene opp til sorteringslinjen, via et
transportbånd.
– Over transportbåndet leser et kamera fargen på
posene.
– En avslager-spade slår ut posene med samme farge
i en container.
– Resultatet blir fulle containere, som er ferdig sortert
etter avfallstype.
Hva skjer med avfallet etter at det er sortert?
Alt avfall som sorteres i Optibag-anlegget blir sendt
videre til materialgjenvinning:
Grønn pose – matavfall
Matavfallet sendes til Lofoten, og blir kompostert til
næringsrik jord.
Blå pose – plastemballasje
Ren og tørr plastemballasje blir komprimert, og presset
sammen til kompakte kuber. Deretter sendes det til
Tyskland, hvor det resirkuleres til nye plastprodukter.

Alle foto: Deadline Media AS.

Se filmen her:
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Rød pose – papir og kartong
Presses sammen til kompakte kuber, og sendes til
Fiskeby i Sverige, for materialgjenvinning. Der lages
det nye papir- og kartongprodukter.
Hvit pose – restavfall
Restavfallet kvernes og metall sorteres ut. Deretter blir
det energigjenvunnet i Sverige, og blir til fjernvarme.

Sorteringsguide
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Matrester, eggeskall, rester
av frukt og grønnsaker, gamle
brød
brød--og
og bakervarer, blomster og
jord, teposer og kaffegrut, vått
husholdningspapir
OBS! Ikke kast plast
i matavfallet.

Alt av plastemballasje: • folie
• poser • flasker • kanner
• begre• •begre
bokser
• bokser
• kaffeposer
OBS! Kun ren og tørr plast.
Skyll evt. i kaldt vann
– fjern
– fjern
alle
matrester.
matrester.

Aske, keramikk,
Aske, keramikk,
drikkeglass, krystall,
drikkeglass, krystall,
porselen, dyreekskrementer/
porselen, dyreekskrementer/
kattesand, bleier og bind,
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innpakningspapir (også julepapir),
innpakningspapir (også julepapir),
lær, gummi, garn, tau, konvolutter
lær, gummi, isopor, leker av
og post-it-ark med lim, isopor,
plast (uten batteri),
leker av plast,
tannbørster o.l.
tannbørster ol.
OBS!
OBS! Vreng
Vreng handlenettet.
handlenettet.

Er du i tvil om hvilken pose du skal kaste avfallet i,
bruk restavfallsposen.
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RETURKARTONGLOTTERIET: For deltakelse i Returkartonglotteriet må du skrive navn og telefonnummer
på drikkekartongen eller drikkekartongkubben og levere dette på gjenvinningsstasjonen.
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
• datamaskiner • 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 • løsemidler • 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.
Naturligvis
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Se vår egen animasjonsfilm:

Takk for at du IKKE kaster
søppel ut av bilvinduet

• Vi har lenge drømt om å gjøre noe aktivt
for å vekke de som kaster søppel ut av
bilvinduet! Vi vil si SLUTT med det og spørre
HVEM skal rydde opp etter deg? For NOEN må
plukke opp søpla di og det er IKKE greit!

6

• Se filmen på våre hjemmesider, på youtube
ved å søke på Reno-Vest eller ved å bruke
mobilen din på QR-koden her på siden:
Aktiver kameraet ditt på mobilen, hold det
over koden og du får opp en link til youtube
som du trykker på.

• Vi søkte om midler fra Handelens Miljøfond
til å lage film og vi fikk JA 😊 

Og så kan du se filmen:

• Dermed har vi laga vår egen animasjonsfilm
som forklarer hvor viktig det er at vi IKKE
kaster søppel i naturen, og slett ikke ut av
bilvinduet!

Takk for midler fra
Plastposefondet!

Naturligvis

Se filmen her:

Se filmen her:

Hva skal sorteres i blå pose og hvorfor?
Hva

Hvorfor

Ren og tørr plastemballasje
• Plastposer
• Plastflasker uten pant
• Yoghurtbegere
• Zalo-flasker og lignende
• Plastbokser

• Sparer råolje og energi
ved å materialgjenvinne
plasten
• Sparer miljøet for
2,7 kg CO2 for hvert kilo
plast som gjenvinnes

BLIR TIL

Naturligvis
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Gratis varsel før
tømming - last ned
app til din mobil

Vi tilbyr
også grat
is
SMS-vars
el dag
før tømm en
ing

Ønsker du å vite når avfallet blir hentet,
når gjenvinningsstasjonen er åpen, eller hvor
nærmeste returpunkt er? Slik kommer du i gang
med varslingsappen Min Renovasjon:
1. Last ned appen Min Renovasjon gratis fra
Google Play (for Android) eller
App Store (for iPhone/iPad).
2. Første gang du bruker appen må du velge hvilken
kommune du tilhører. Deretter registrerer du
adressen din eller gårds- og bruksnummer.
3. Tømmekalenderen viser hvilke dager vi henter avfall
på din adresse. Du kan aktivere varsling slik at du får
beskjed på mobilen før vi henter avfallet ditt.
Varslingen er gratis.
Du finner også brukerveiledning på vår hjemmeside:
https://www.reno-vest.no/privatkunde/renovasjons-app-og-sms-losning/

Vinteren er lang…

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
8
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Vi støtter barne- og ungdomsaktiviteter
Hvert år bidrar vi med pengestøtte til gode formål i alle våre seks eierkommuner.
Vi satser først og fremst på å støtte barne- og ungdomsaktiviteter.
Slik søker du om sponsorstøtte:
1. Send oss en skriftlig søknad på e-post til post@reno-vest.no
eller til Reno-Vest IKS, Postboks 559, 8401 Sortland.
2. Beskriv aktiviteten og antall medlemmer med aldersfordeling.
Ta med hva pengene skal gå til, og vektlegg hvordan dere
bidrar/kan bidra med innsats for miljøet.
3. De som mottar støtte fra oss vil bli kontaktet.

øke
Frist for å s r for
le
sponsormidmars
2020: 1.

4. Vi ønsker bilder fra aktiviteten til de vi velger
å støtte.

Foto: Lisbeth Stabell Sjemmesdal - askr.no

Også i 2019 sponset vi mange lag og foreninger, blant annet Sortland barnekor, Bø Volleyballklubb
og Arctic Sea Kayak Race (ASKR).

Foto: Mette Dyrnes.

ingen.
Foto: Morten Rønn

Naturligvis

9

Stor suksess å levere alt avfall gratis!
Reno-Vest-kortet fungerer som et betalingsmiddel for inntil seks kubikk
med avgiftsbelagt avfall. Ordningen, som ble innført 1. februar i fjor, har
blitt veldig godt mottatt av innbyggerne i Vesterålen og Lødingen. Det er
blitt enklere å levere avfallet sitt. Vi ser at mengden avfall som leveres på
gjenvinningsstasjonene har økt betydelig.

JONN OTTAR KAROLIUSSEN: Viser frem Reno-Vest-kortet på gjenvinningsstasjonen på Andenes.
Økt effektivitet og brukervennlighet
Reno-Vest har lagt bedre til rette slik at
effektiviteten og brukervennligheten for kundene
har økt på gjenvinningsstasjonene etter at kortet
ble innført. Tidligere måtte du kjøre innom en vekt
på kundemottaket. Der veide de avfallet ditt, for
å finne ut hvor mye du måtte betale for det du
leverte, Det tok lenger tid i kundemottaket, og det
hendte at du måtte på vekta flere ganger.
Nå viser du frem avfallet du har med deg i
kundemottaket, og en vektoperatør vurderer avfallet
ditt i mengde, ikke i vekt. Mengden du har med deg
trekkes av Reno-Vest-kortet, og du får en kvittering
på hvor mange kubikk du har igjen å levere.
Husk å sortere avfallet ditt så godt du kan på
forhånd, og bruk blanke sekker slik at vi ser
avfallet når vi skal viderebehandle det.
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Vinn-vinn situasjon
Etter at du har mottatt kvitteringen, kjører du inn
på anlegget, kaster avfallet i riktig container, og
kjører ut. Uten at du må innom kundemottaket igjen.
Du trenger ikke å tenke på betaling, og kan levere
mer avfall enn tidligere, uten at det koster noe. Til
gjengjeld får vi inn mer avfall, som vi kan håndtere
på en miljø-korrekt måte, og legge til rette for at
ressurser blir utnyttet best mulig. Vi opplever at det
er mindre forsøpling i naturen, færre villfyllinger og
mindre søppelbål-brenning, noe som er forbudt. Nå
leverer folk heller avfallet gratis hos oss.
Ny saldo
1. februar hvert år fornyes kvoten på Reno-Vestkortet med seks nye kubikk. Eventuell kvote som
ikke er blitt brukt frem til da slettes. Du bruker
samme kort som i fjor.

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
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.
Det kan søkes Miljødirektoratet
om vrakpant på kr. 1 000,per båt. (Gjelder alle størrelser)

EE-avfall - elektrisk og
elektronisk 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/
hermetikkbokser 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

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

Gjelder levering på gjenvinningsstasjonen for husholdningskunder i 2020.
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Offentlig informasjon

Du bruker samme
Reno-Vest-kort i 2020
Ta derfor godt vare på kortet ditt. Avfallskortet blir fylt opp 1. februar hvert
kalenderår med ny kvote. Dermed kan du levere avgiftsbelagt avfall gratis,
forutsatt at avfallet er sortert. Fjorårets eventuelle gjenværende saldo slettes.
Husk å ta kortet med deg når du skal levere avfall. Velkommen!

Åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner
fra 1. jaunar 2020
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

