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Tas vare på!

Godt fornøyd med
Reno-Vest-kortet

Lettvint med
Reno-Vestkortet!

Bruker du
blåposen
riktig?

Sammen rydder
vi strender i
år også!

Åpent
en lørdag
i mai
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Se side 8-9

Se side 12

Direktøren har ordet
VESTERÅLEN ER NORGES DÅRLIGSTE PÅ
PLASTSORTERING. Det må vi gjøre noe med!
I forbindelse med plukkanalyser på blåe poser, registrerte vi
fiskeslog, matavfall, restavfall mm i blåe poser. Dette er
unødvendig. Alle vet at vi må få plast tilbake for resirkulering
– det har stor betydning for miljøet og for oss, og ikke minst kommende
generasjoner. VI HAR ET ANSVAR. I denne utgaven vil dere finne sorteringsguide, hva som skal i blåposen og hva som skal i de andre posene. Vi har
tradisjon for å være kjempeflink med sortering – det skal vi fortsette å være.
Det trengs holdningsendring for å få til handlingsendring. Ansvaret ligger hos
oss alle. Vi skal gjøre vårt!
I løpet av våren vil vi også lage et gjenbrukstorg i Ramnflauget. Det vil
inneholde møbler, sykler og skiutstyr. Konseptet skal være klart i løpet av
våren, og vi vil informere i mediene om oppstart. Her kan de som ønsker
hente tingene vederlagsfritt til gjenbruk. Det vil ikke være anledning
å sette igjen små pyntegjenstander, bøker, glasstøy mm. Disse kan
leveres på bruktbutikk.
Våren er ryddetid, både ute og inne. Vi er klar for å ta i mot alt – nå
gratis for husholdningskunder. Det er ikke lenger en grunn til å grave
ned eller brenne avfall – Reno-Vest tar i mot. Bruk Reno-Vest kortet.
Vi har mottat tilskudd fra Miljødirektoratet som skal brukes til marin
forsøpling. Strandryddeaksjonene vil fortsette også i år. Vi har et
godt samarbeide med eierkommunene og ser frem til minst nye 50 tonn
denne sesongen også. Vi samarbeider med Andøya Space Center og
kan kartlegge veiløse strender med droner.
Vi er i gang med prosjektet «Bærekraftig reisemålsutvikling» sammen med
Visit Vesterålen. Vi prøver å skaffe eierkommunene flere sanitæranlegg,
avfallspunkter og bobiltømminger. Vi søker midler til investeringer og
samarbeider med eierne våre om hvordan vi skal drifte disse.
Det handler om at turistene og lokalbefolkning skal kunne nyte Vesterålen
uten å forsøple verdens vakreste natur.
								God sommer!

Vi sponser 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.

øke
Frist for å lser for
sponsormid. mai
2019: 15

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 b idrar/kan bidra med innsatsfor miljøet.
3. De som mottar støtte fra oss vil bli kontaktet.
4. Vi ønsker bilder fra aktiviteten til de vi velger å støtte.
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Utgiver: Reno-Vest IKS
Ansvarlig redaktør: Torunn Anita Ulriksen
Forsidebildet: Oddbjørn Larsen fra Sortland er
godt fornøyd med Reno-Vest-kortet.
Foto: Torunn Ulriksen.
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Fritak fra plasseringsregelen
for kunder med nedsatt
funksjonsevne
Vi har følgende ordning å tilby:
Tjenesten gjelder henting av kildesortert husholdningsavfall
i beholder inntil 30 meter inne på kundens eiendom.
• Det må foreligge en erklæring fra lege.
• Søknaden behandles av Reno-Vest,
og en godkjennelse sendes søkeren.
• Avslag kan begrunnes ved manglende legeerklæring,
funksjonsfriske personer i husstanden eller at henteavstand
er mer enn 30 meter. Kunden må da betale trilletillegg
for antall meter ut over 30 meter.
• En klage på et vedtak vurderes av Reno-Vest.
• Det må brukes søknadsskjema.
• Det må søkes hvert år før årsskiftet for året som kommer.
Søknadsskjema kan du laste ned på:
www.reno-vest.no/privatkunde/selvbetjening
Søknaden sendes til Reno-Vest Produksjon AS,
Postboks 559, 8401 Sortland

Trilletillegg:
Reno-Vest tilbyr at du som eier kan
kjøpe henting av avfallsbeholder
i stativ, ved garasje el. lignende.
Dette trilletillegget koster
kr. 660,- pr. påbegynte
10. meter jf. gebyrregulativet
Maks. henteavstand er 30 meter
fra offentlig vei.

Overfylte beholdere

Når beholder er overfylt som dette,
lar den seg ikke tømme uten at
avfallet faller på bakken og
forsøpling blir resultatet.

Noen kunder har for liten
beholderkapasitet.

Deler av gebyrregulativet 2019:

Du som avfallseier er ansvarlig for
stor nok beholderkapasitet.

Minimumsgebyr
pr. boenhet		

kr 3 415,-

§ 9: Krav til sortering m.m.
av avfallet:

Beholderstørrelse:

Årspris:

190 liter		

kr 3 802,-

Det skal ikke fylles mer i
beholderen enn at lokket
slutter tett til.

240 liter		

kr 4 031,-

370 liter		

kr 4 576,-

Bytte av beholder:

kr 283,-

Det er mulig å bytte til større
avfallsbeholder, ha flere og
eventuelt bruke den gule
ekstrasekken.
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Lettvint å være kunde
med Reno-Vest-kortet

Lær mer
om
Reno-Ves
t-kortet
på vår hje
mmeside
www.ren
o-vest.no
eller ta k
onta
tlf. 76 11 kt på
29 00

Siden Reno-Vest-kortet ble innført 1. februar har 1530 kunder
benyttet kortet til å levere alt avfall gratis på gjenvinningsstasjonene.
Og kundene er godt fornøyde!
Vi treffer Oddbjørn Larsen på
gjenvinningsstasjonen på Sortland.
Han er innom for å kaste et par
garderobeskap og har tatt i bruk
Reno-Vest-kortet. Det er blitt mer
lettvint å bli kvitt ting du vil kaste
nå med det nye kortet, sier han. Det
blir nok flere som tar turen innom
for å levere nå som det går raskt å
komme inn og det bare er å kjøre
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rett ut etter levering. I kundemottaket leverte jeg kortet og det
jeg har med meg ble taksert til en
halv kubikk. Jeg vil oppfordre
vesterålingene til å bruke kortet
og levere avfall, det går fort og
greit, det blir ryddig rundt husan
og betaling trenger du ikke å
tenke på, avslutter en smilende
Oddbjørn.

1 2
3 4

Så enkelt
bruker du
Reno-Vestkortet

Dersom
andre skal
levere ditt
avfall

En transportør kan levere privat avfall for
avfallseier og bruke avfallseiers Reno-Vestkort. Avfallseier og transportør skal sammen
fylle ut en transport-erklæring med hva som
skal leveres og mengde (antall/kubikk).
Ved overskridelse av inkludert kvote, må
transportør betale ved leveranse. Skjema skal
være signert av avfallseier og transportør og
leveres til kundeveileder hos Reno-Vest. Du
kan laste ned skjemaet på: www.reno-vest.no/
privatkunde/selvbetjening. Tar du kontakt så
sender vi deg skjemaet i posten.

X

Sorter det du vil
kaste når du pakker i
bilen/på hengeren hjemme
(husk å dekke til lasten slik
at du ikke forurenser).
Se side 11 for oversikt
over avfallstyper.

Levér kortet i
kundemottaket
- du og kundeveileder
blir enige om hvor mye som
skal belastes kortet
ditt - i kubikk.

Så kaster
du avfallet i
riktig container,
er du usikker
får du hjelp!

Du kan kjøre rett
ut av gjenvinningsstasjonen
uten å henvende deg på nytt
i kundemottaket - raskt og
enkelt - og du får det
ryddig og fint!

Leveranse av sortert avfall for privat
transporttjenester

e kunder - kjøp av

hvor
onnement har fått Reno-Vest-kortet,
Alle innbyggere som har renovasjonsab
som
rt i renovasjonsgebyret. Sortert avfall
inklude
er
avfall
sortert
kubikk
seks
inntil
, sykler,
f.eks.: større gjenstander som møbler
leveres på gjenvinningsstasjonen er
app,
e. Det er vederlagsfritt å levere bølgep
spisebord, senger, trevirke og liknend
1.000 kg per abonnent).
metall, EE-avfall og farlig avfall (inntil
for avfallseier og
transportør kan levere privat avfall
Dette skjema er en bekreftelse på at
n fylle ut hva som
Avfallseier og transportør skal samme
bruk av avfallseiers Reno-Vest-kort.
må
kvote,
rt
inklude
Ved overskridelse av
.
kubikk)
(antall/
e
mengd
og
skal leveres
rtør og
skal være signert av avfallseier og transpo
transportør betale ved leveranse. Skjema
est.
leveres til kundeveileder hos Reno-V
ier for å levere på
skjema og Reno-Vest-kort fra avfallse
Merk: transportør må ha med både
vegne av avfallseier.
____________
______________________________
Avfallseier: ________________________
______________
______________________________
Adresse eller Gnr/Bnr: ____________

Mengde

Hva leveres

(antall/kubikk)

Sted og dato: ____________________

________
__

______________________________
Transportør

_____________________________
Avfallseier
_

______________________________
Kundeveileder Reno-Vest

Reno-Vest Produksjon AS
Postboks 559 I Vesterålsveien 272
8401 Sortland

Tlf.: 7611 2900
E-post: post@reno-vest.no
www.reno-vest.no

Org.nr. 912 209 571

Dersom du bruker sekker
for å levere avfallet:
Du må bruke gjennomsiktige sekker slik at vi kan sikre at
avfallet kommer på rett sted. Du kan ikke bruke svart sekk
– og dette forbudet gjelder også næringslivskunder.
Trenger du blanke sekker, kan du kjøpe en rull med
10 sekker til kr. 25,- på gjenvinningsstasjonen.
Naturligvis
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Bruk BLÅ POSE kun til ren
og tørr plastemballasje!

Hva skal sorteres i blå pose og hvorfor?
Hva

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

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

Hva skjer med plastemballasjen
jeg sorterer?
Hva skjer når
med plastemballasjen
jeg sorterer?
•
•
•
•

• Presses i Ramnflauget
• Sendes til sorteringsanlegg
Presses i Ramnflauget
i Tyskland og Finland gjennom
Sendes til sorteringsanlegg i
Grønt Punkt Norge
Tyskland og Finland gjennom
• Plasten blir avvist om den
Grønt Punkt Norge
Plasten blir avvist om den ikke er ikke er ren nok eller inneholder
ren nok eller om den inneholder annet avfall
andre fraksjoner
Godkjente baller sorteres etter
plasttype og farge i en
automatisert prosess

• Sortert plast blir solgt videre
til materialgjenvinner
• Her blir plasten vasket,
tørket og kvernet
• Kvernede biter smeltes til
plaststrenger som klippes
• Sortert plast blir solgt videre til
til granulater
materialgjenvinner
• Plasten vaskes, tørkes og kvernes • Granulater selges til
hos matierialgjenvinner
gjenvinner som smelter
dem om til ønsket produkt
• Kvernede biter smeltes til
plaststrenger som klippes til
granulater

• Granulater selges til gjenvinner
som smelter dem om til ønsket
produkt

Dette skjer
med det
Men hvorfor er det bare
sorterte
emballasjeplast som skal i blå
avfalletpose?
På vår hjemmeside finner du
mye nyttig informasjon om
hva som skjer videre med
avfallet – www.reno-vest.no
Klikk på symbolet «Kildesortering»
på startsiden, og du får opp
presentasjoner og film bl a. om
viderebehandlingen
ulike typer
Takk for at duav bidrar
til
avfall – som blir til nye råvarer.

Returordningen gjennom Grønt
Punkt Norge er basert på
produsentansvarsordningen. Det
er denne som sikrer finansiering
av ordningen, men per i dag
gjelder den dessverre kun for
emballasjeplast.

Takk for at du bidrar til at

at plastemballasje blir til nye produkter!

plastemballasje blir til nye produkter!

Naturligvis
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Strandrydding 2019
Vi har fått midler fra Miljødirektoratet og
oppfordrer til å rydde strender i Vesterålen
så snart snøen smelter!
Dette dekker tilskuddet:
• Transport av frivillige til og fra ryddeområder
• Opplasting og innhenting av herreløst marint avfall
• Viderebehandling av det innhentede avfallet
• Koordinering av prosjektet
Årstall

Utviklingen av
ryddeaksjonene
de fire siste årene:

Mye flasker
på Skogsøya!
Foto: John Danielsen.
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2015
2016
2017
2018

Antall kg
Antall
Antall
innlevert
ryddeaksjoner frivillige
17 620
75
740
39 840
146
1 257
48 000
179
Ca 1 500
44 630
213
Ca. 1 400

Rekordmange
aksjoner i 201
8
Vi satser på e
nda
flere i 2019!
- Takk for en
formidabel in
nsat
året som gikk s i
!

Hva er nytt i år?
Ryddeportalen: I år krever Miljødirektoratet at
aksjonene registreres i Hold Norge Rent sin Ryddeportal.
Hvorfor? Når alle er flinke å bruke Ryddeportalen
får vi en kjempegod oversikt over:
• Forsøplede områder som må ryddes
• Hvor det allerede er ryddet
• Hvor det er planlagt rydding
• Hvor det er åpne aksjoner som alle kan bli med på
Ryddeskjema: For at funn skal kunne føres inn i
Ryddeportalen og bidra til nasjonal statistikk må de
registreres på en litt annen måte. Derfor har vi et nytt
tosidig ryddeskjema i år. Skjemaet og mer info om
endringene finner du på våre hjemmesider.
Hold deg oppdatert på reno-vest.no/strandrydding og
holdnorgerent.no/ryddeportalen

Øksnes KFUK-KFUM vant
strandryddepris på
kr. 5000,Foto: Torunn
Anita
Ulriksen.

Kontaktpersoner
for strandrydding i
eierkommunene:
Andøy:
Kristin Krey, tlf. 76 11 54 30
kristin.krey@andoy.kommune.no
Bø:
Astrid Ramberg, tlf. 76 11 43 19
astrid.ramberg@boe.kommune.no
Hadsel:
Stokmarknes Vel ved
Kate Adolfsen-Trabelsi, tlf. 91 64 57 65
kateadolfsen@yahoo.no
Lødingen:
Brita Almestad, tlf. 76 98 66 35
brita.almestad@lodingen.kommune.no
Sortland:
Raina Kristensen, tlf. 76 10 91 11
raina.kristensen@sortland.kommune.no
Øksnes:
Einbjørn Lakså, tlf. 76 18 50 60
einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no

Fornøyd 7. klasse etter
god innsats i Øksnes.
Foto: Jan Einar Andersen.
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Hageavfall
på avveie

Hva er en fremmed art?
Tømming av hageavfall i naturen kan true naturmangfoldet i Vesterålen. Spredning
En fremmed art er en art som mennesket har flyttet fra sitt utbredelsesområde til steder der den ikke
av fremmede arter er på verdensbasis regnet som en av de største truslene mot
naturlig hører hjemme. Noen av disse artene kan bli invaderende og føre til stor skade på det biologiske
naturmangfoldet.
mangfoldet. Som hageeier tar du ansvar ved å la være å bruke naturen som dumpeplass for hageavfall.
Ikke kast hageavfallet i naturen!
Det er ikke tillatt å dumpe hageavfall i naturen, i friområder, i fjæra eller andre tilfeldige steder.
I Vesterålen er det flere tilfeldige steder folk benytter til dumping av hageavfall. Dette er skjemmende
for de som bor og ferdes i området og det er ulovlig.
Hva kan du gjøre med hageavfallet?
Du kan levere hageavfall som gress, mose og kvister etter beskjæring gratis på gjenvinningsstasjonene.
Du kan også lage deg en kompost-binge og omdanne det som før var avfall til en ressurs. Les mer om
kompostering på f.eks. www.naturvernforbundet.no
Svartelista arter
Helt vanlige arter fra hagene våre, slik som lupin, fagerfredløs og kjempespringfrø er arter som er
svartelista og i høyrisikogruppen for spredning til naturen gjennom tilfeldig dumping av hageavfall.
Dette ønsker ikke vi skal skje i våre nærmiljø.
Les mer om hvilke arter som man bør unngå å ha i egen hage og som man definitivt ikke må dumpe i
naturen på fylkesmannen sine sider: fylkesmannen.no - og søk på ”hagerømlinger”.
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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.

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

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

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

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

Usortert avfall
– blir sortert på
regionmottaket i
Ramnflauget

Bildekk på felg
– tas kun i mot i
Ramnflauget

Vindusglass med PCB

Metall

Papp/papir forurenset
(vått/skittent)

Kr 4,29 pr kg

Kr 69,00 pr stk

Lastebildekk på
felg – tas kun i mot i
Ramnflauget

Traktor/industridekk
på felg – tas kun i
mot i Ramnflauget

Kr 411,00 pr stk

Kr 1 098,00 pr stk

Dersom du har spørsmål om avfall du vil bli kvitt,
tar du kontakt med vårt kundesenter. Her får du
informasjon om hvordan du kan sortere avfallet.

Gjelder levering på gjenvinningsstasjonen for husholdningskunder.
Naturligvis
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Husk endringer
i tømmerutene
i forbindelse
med røde dager i
april, mai og juni.

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

Vi anbefaler gratis varsling på ei tekstmelding
kvelden før eller last ned app’en Min Renovasjon.
Da blir du alltid oppdatert på din tømmedag.
Du finner brukerveiledning på vår hjemmeside:
https://www.reno-vest.no/privatkunde/renovasjons-app-og-sms-losning/

Åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner
fra 1. mai 2019
ANDØY
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:

11.00 - 15.00
14.00 - 19.00

ØKSNES
Mandag:		
Tirsdag:		

HADSEL

SORTLAND

Mandag, tirsdag*
og onsdag:
Torsdag:

Mandag, tirsdag*,
onsdag og fredag:
Torsdag:

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

09.00 - 13.00
13.00 - 20.00

08.00 - 15.30
08.00 - 19.00

(Biloppsamlingsplassen er åpen til kl. 19.00)
*I mai og juni blir det kveldsåpent også
tirsdag: 08.00 – 19.00
(NB! Biloppsamlingsplassen stenger kl. 15.30)

LØDINGEN
Onsdag:

13.00-20.00

Vi har ÅPENT EN LØRDAG I MAI fra kl. 10.00 - 14.00:
4. mai: Bø og Lødingen
11. mai: Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes
Ekstra åpent i Bø: Onsdag 29. mai kl. 13.00 - 20.00 (stengt torsdag 30. mai)

