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Direktøren har ordet
Da er vi klar for fine dager med sol, tur og ferie i eget land.
Det betyr mange gode anledninger til å ta med seg en
strandryddesekk og gjøre en dugnad samtidig som vi går
tur eller nyter naturen. Vi er klar til en ny strandryddesesong
i hele Vesterålen.
Koordinatorene i alle kommunene vil gi dere informasjon om
strandrydding, hvordan og hvor og hva vi kan bidra med fra
Reno-Vest.
Bærekraftig reisemål har hele tiden vært et stort prosjekt.
Det er søkt midler fra Nordland Fylkeskommune.
Uansett regner jeg med at vi får til noe i alle kommunene.
Viljen er stor og behovet er minst like stort enten det gjelder
sanitæranlegg eller bobiltømminger. Dette er en av sakene
representantskapet skal diskutere i møtet i mai.
Reno-Vest er også klar for å effektuere hytte/fritidsrenovasjon
når kommunene gir oss klarsignal. Hvis vi skal nå nasjonale
og internasjonale mål om 65% materialgjenvinning i 2035,
er det veldig viktig at vi får alt avfallet sortert. Derfor må
vi bort fra sekkene og over på kontainere eller avfallsbeholdere
der alt avfallet kan sorteres i fargede poser og benyttes til
andre produkt i neste fase. Vesterålen er en av de vakreste regionene i dette landet, det har derfor stor betydning
at vi tar vare på regionen, holder den ren og fri for herreløst avfall. Dette gjelder både bilvrak,
avfall fra bilvindu, avfall slengt i naturen eller i havet.
Reno-Vest har inngått et samarbeid med flere andre renovasjonsselskap i Nord-Norge for å få større innflytelse og
kontroll på hvor avfallet skal sluttbehandles. Vi mener det er mulig å finne bedre og billigere løsninger enn vi har
i dag noe som kommer både kundene, selskapet og miljøet til gode. Til sammen har vi større innflytelse og volum
å forhandle om. Dette ser vi fram til i kommende år.
Da gjenstår det å takke for 12 fantastiske år i Reno-Vest med medarbeidere som står i første linje og som gjør
en kjempegod jobb. Jeg vil takke eierkommunene, innbyggerne og næringslivet for et godt samarbeid og ønske
alle lykke til videre. Elise Gustavsen fra Øksnes overtar roret og det er betimelig her å ønske henne også lykke til
med et samfunnsviktig og miljømessig trivelig arbeid sammen med gode og dyktige kolleger.
Berit

Jernskrap i naturen
Er du en av de som har «glemt» jernskrapet som ligger ved
gjerdet inn mot naboen? I fjæra ved naustet? Den gamle vogna
som ikke er brukbar lenger, restene etter et gjerde, et par gamle
tønner, gamle landbruksredskaper? Det er ikke så lett å se det fra
ditt eget stuevindu, men det vises fra veien? Naboen ser det godt
fra sitt kjøkkenvindu? Ikke la det ligge lenger, slik at det gror
enda mer ned…
Jernskrap i naturen er skjemmende og kan være farlig for både
dyr og mennesker. Det er gratis å levere jernskrap til Reno-Vest!

Våre verdier:
Utgiver: Reno-Vest IKS
Ansvarlig redaktør: Torunn Anita Ulriksen
Forsidebildet:
Klargjort bil skal nå presses. Bildet er fra vårt
anlegg på Sortland.

Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen
Kundesenter
Tlf.: 76 11 29 00
E-post: post@reno-vest.no
www.reno-vest.no • facebook.com/Reno.Vest
Naturligvis kommer i postkassen til
14.900 husstander og deles ut på
gjenvinningsstasjonene.

Design: www.vizuelli.no
Trykket på 100 % resirkulert papir.
Svanemerket trykksak fra
K. Nordahls Trykkeri as.
20410906

Har du et bilvrak
stående på
eiendommen din?

På 1,5 år har
vi tatt i mot
2220 kjoretoy
til vraking!
:-)

Levér det til oss, og få penger på kontoen!

Kjøretøy som er parkert for godt og dermed
henslengt i naturen vil føre til alvorlig
forurensning! Og det er eiers ansvar at så ikke
skjer. Kommunen (som er forurensningsmyndighet)
vil ha bilvrak ut av naturen og inn til godkjent
mottak fordi:
- det er stygt å se på, både for naboer og folk som
går/kjører forbi
- det er forbudt fordi vrak av kjøretøy før eller siden
vil lekke bensin, olje, batterisyre etc.
- vrakene er farlig ”lekeplass” for barn og dyr kan
skade seg
Vi har løsningen! Kom til vårt topp moderne
bilvrak-mottak på Sortland. Her leverer du
bilvraket og får etter kort tid vrakpanten på
din konto.

Hva kan leveres på vårt bilvrakmottak:
Personbiler, små lastebiler, mopeder, motorsykler,
snøscootere, combicamper, campingvogner 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 kontonummer,
så ordner vi papirarbeidet. Og etter kort tid er
vrakpanten på kr. 3 000,- på k ontoen. 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, bremsevæske
og kjølevæske. Vi tar også hånd om bilbatteriet,
katalysatoren, olje, oljefilter og bensin/diesel før
bilen blir presset sammen og sendt til gjenvinning.
Satser for vrakpant i 2020

re til
dige "metallpakker", kla
Miljøsanerte bilersom fer
materialgjenvinning.

Personbiler
Varebiler
Motorsykler
Mopeder/lett motorsykler
Bobiler og campingvogner
Snøscooter
Minibuss mindre enn 6 meter
Campingtilhenger

3000 kr
3000 kr
500 kr
500 kr
3000 kr
3000 kr
3000 kr
3000 kr
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Tilbud om renovasjon for fritidsboliger
i Vesterålen og Lødingen:

I påvente av at eierkommunene er
klare til å innføre lovpålagt renovasjon
for fritidsboliger, tilbyr vi tre alternativer
for deg som ønsker renovasjon:
140 liters avfallsbeholder:
• Du kan bestille en 140 liters
avfallsbeholder for kildesortert avfall
på fritidsboligen. For tømming settes
beholderen frem til vei der
renovasjonsbilen kjører. Prisen er
kr. 1 500,- per år. Poser til
kildesorteringen er inkludert i prisen
og du finner ruller med grønn, rød
og blå pose i dagligvarebutikkene i
Vesterålen og Lødingen.
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10 blå hyttesekker:
• Du kan bestille en pakke på 10 stykk blå
90 liters hyttesekker for restavfall, til en
pris av kr. 800,-. Den fulle sekken 		
snøres godt sammen og settes til vei
der renovasjonsbilen kjører.

Blå sekk enkeltvis:
• De samme blå sekkene som nevnt
tidligere kan du kjøpe enkeltvis på
gjenvinningsstasjonen, til en pris
av kr. 100,- per sekk.
Ta kontakt med vårt kundesenter på
telefon 76 11 29 00 for hjelp til å finne
den løsningen som blir best for deg.
Du kan også lese om ordningen på
www.reno-vest.no
Ta vare på naturen:
Det er viktig at avfall fra fritidsboliger ikke
havner i naturen, verken som villfylling eller
at avfallet brennes på bål!
Vi har alle et stort ansvar for å verne
naturen i vårt vakre øyrike!
Naturligvis
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Strandrydding
En ny vår er kommet og følgene av vinterstormenes
herjing begynner å komme til syne under snøen.
Strandryddesesongen er i gang. Vil du rydde?
Vi tar imot strandryddeavfall til 1. november.

Også i år har vi fått midler fra Miljødirektoratet
til å dekke følgende:
• Transport av frivillige til og fra ryddested
• Opplasting og innhenting av herreløst
marint avfall
• Viderebehandling av innsamlet herreløst
marint avfall
Det betyr at alle kan levere strandryddeavfall gratis på våre gjenvinningsstasjoner.
For å få levert gratis må 1) avfallet være
samlet i blanke sekker og 2) du må oppgi
en aksjonskode som du får ved å registrere
ryddingen i ryddenorge.no. Koordinator i
aktuell kommune er behjelpelig med
registrering og andre spørsmål.
Har du ikke mulighet til å levere til
gjenvinningsstasjon selv?

Vi følger myndighetenes
råd om aktiviteter under
korona-pandemien:
• Ryddegrupper skal ikke
bestå av flere enn 5 personer
• Hold 2 meters avstand
• Bruk hansker

Kontaktinfo koordinatorer:
Andøy: Kristin Krey
kristin.krey@andoy.kommune.no
76 11 54 30
Bø: Martin Nielsen
martin.nielsen@boe.kommune.no
76 11 43 02
Hadsel: Stokmarknes Vel
ved Kate Adolfsen-Trabelsi
kateadolfsen@yahoo.no
91 64 57 65
Lødingen: Håkon Pettersen
hakon.pettersen@
lodingen.kommune.no
98 85 82 96
Sortland: Raina Kristensen
raina.kristensen@
sortland.kommune.no
76 10 91 11
Øksnes: Einbjørn Lakså
einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no
76 18 50 60

Kontakt koordinator før du rydder for å avtale
henting.
Generelle forholdsregler:
• Farlig avfall (olje, batterier, gassflasker,
militært utstyr etc.) må alltid legges for
seg – gi beskjed om hva slags farlig avfall
du har funnet og i hvilken sekk det
ligger når du leverer, eller gi beskjed
til koordinator hvis avfallet skal hentes
av andre. Farlig avfall må aldri legges i
miljøsekk eller container
• Les vår sikkerhetsveileder på
reno-vest.no/strandrydding
• Unngå områder med hekkende fugl
• Det er kun herreløst marint avfall
som kan leveres gratis
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Se våre filmer:
Se film om
KILDESORTERING

Hva skjer med det
KILDESORTERTE AVFALLET?
Lurer du på hva som skjer
med kildesorteringsposene
etter at renovasjonsbilen
har vært hjemme hos deg
og tømt avfallsbeholderen?

Det kan du se i
denne filmen:

Film: Takk for at du
IKKE FORSØPLER

IKKE KAST SØPPEL
ut av bilvinduet!
Søppel som havner i
naturen kan ende i
vårt matfat.

Animasjonsfilmen
kan du se her:

Film: You just
SAVED MY WORLD

Det er lurt å ha en hvit
plastpose i bilen for å
samle opp mat- og
drikkeemballasje, og kaste
det i avfallsbeholderen
hjemme.

Din plast
BLIR TIL NY PLAST
Hva skal egentlig i den blå
posen?
Den blå posen skal inneholde
ren og tørr plastemballasje.

Se denne filmen
og bli inspirert:

6

Naturligvis

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)

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

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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Koronaregler
på gjenvinningsstasjonen
Vi er alle nødt til å følge de grunnleggende rådene for smittevern. Samtidig forstår vi i Reno-Vest at det er
behov for å komme innom gjenvinningsstasjonen med avfall. Våren er her og det ryddes både ute og inne,
og avfallet må leveres til godkjent mottak, og IKKE komme på avveie i naturen.

Følgende regler gjelder ved avlevering av avfall på gjenvinningsstasjonen:
• Hold minimum 2 meter avstand til
ansatte, andre kunder og betjeningen i
kundemottaket/luka
• Gi betjeningen beskjed om hva du skal
kaste, og hvem du er.

Du må sortere alt avfall i ulike avfallstyper FØR
du kommer til gjenvinningsstasjonen, slik at du
bruker MINST MULIG tid inne på stasjonen, av
hensyn til andre kunder.

• Må du betale, benytt vipps nr. 553 188

Vær også klar over at det kan bli vanskelig å få
hjelp til å tømme bil og tilhenger, våre ansatte
må vernes mot smitte og derfor holde minst to
meters avstand.

• Det kan bli ventetid før du kommer inn
på gjenvinningsstasjonen.

Er du i karantene eller føler deg syk er du IKKE
velkommen til gjenvinningsstasjonen!

(Kundeidentifikasjon står på Reno-Vest-kortet)

Åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner
fra 1. mai 2020
ANDØY
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:

11.00 - 15.00
14.00 - 19.00

ØKSNES
Mandag:		
Tirsdag:		

09.00 - 13.00
13.00 - 20.00

HADSEL

SORTLAND

Mandag, tirsdag*
og onsdag:
Torsdag:

Mandag, tirsdag*,
onsdag og fredag:
Torsdag:

08.00 - 15.30
08.00 - 19.00

LØDINGEN
Onsdag:

13.00-20.00

10.00 - 15.00
12.00 - 19.00

*I mai og juni blir det åpent på
tirsdag:
14.00 – 19.00

BØ
Torsdag:

13.00 - 20.00

I juni og juli utvider vi åpningstiden til:
Torsdag
11.00 – 20.00

*I mai og juni blir det kveldsåpent også
tirsdag:
08.00 – 19.00
(NB! Biloppsamlingsplassen stenger kl. 15.30.
Torsdager kan biler leveres etter avtale frem til
kl. 19.00. For avtale ring 918 75 327 før kl. 12.00)
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