INFORMASJON

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Årøsetervegen 56, 6422 MOLDE

INNSAMLING AV
FARLIG AVFALL
OG GROVAVFALL
Nå er det klart for ny
innsamling av farlig avfall,
elektrisk avfall og grovavfall i
RIR-kommunene.
Full oversikt over stoppesteder
og tidspunkt finner du på
baksiden av dette arket.

HJEMMEHENTING
For hvert stopp på innsamlingsruta
har vi muligheten til å utføre opp
til fem hjemmebesøk i nærområdet.
Tilbudet er beregnet på dere som
av ulike grunner ikke selv klarer å
bringe avfallet til stoppestedet for
innsamlingsbilen.

Hvert besøk vil koste kr. 200,- og
betales med kort på stedet.
Bestilling av hjemmebesøk skjer
på telefon 71 21 34 50 senest tre
dager før innsamlingsdagen. Siden
tilbudet er begrenset kan det lønne
seg å være tidlig ute.
Hjemmebesøkene tildeles etter
først-til-mølla-prinsippet.

FARLIG AVFALL

ELEKTRISK AVFALL

GROVAVFALL

Farlig avfall vil blant annet si
spillolje, malingsrester, spraybokser,
batterier, plantevern og løsemidler.
Dette må leveres i tett emballasje.
For husholdninger er det helt gratis
å levere farlig avfall og EE-avfall
til innsamlingsbilen. Landbruk og
næringsliv kan levere spillolje og
batterier gratis.

Dette er alt som har gått på elektrisk strøm, enten ved at det har
vært plugget i veggen eller har gått
på batteri. Det gjelder for eksempel
batteridrevne leker, mobiltelefoner,
datautstyr, hvitevarer, lysstoffrør og
alle typer lyspærer.

Med grovavfall mener vi for
eksempel møbler, sykler, og annet
husholdningsavfall som er for stort
til at du får det i dunken.

Utenom disse innsamlingsaksjonene
kan elektrisk avfall alltid leveres
gratis tilbake til forhandler, eller til
våre miljøstasjoner.

Vi har ikke anledning til å ta i mot
hageavfall, matavfall, vinduer,
byggeavfall, eternittplater eller
bildekk.

Husk ellers at farlig avfall hele året
kan leveres gratis til miljøstasjonen i
kommunen, i tillegg til enkelte andre
returpunkter som er godkjente for
mottak av slikt avfall.
Se www.rir.no/returpunkt for en full
oversikt over disse returpunktene.

KONTAKT
Adresse: Årøsetervegen 56, 6422 Molde
Tlf: 71 21 34 50
E-post: rir@rir.no

www.rir.no
www.facebook.no/rir.no

Tilbudet er begrenset til ca. 200 kg
per husstand.

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

OBS:

Avfall må leveres direkte til
mannskapet på bilen. Sett ikke
igjen avfall på stoppestedet før
bilen har kommet.
Vennligst respekter tidene som er
satt opp da det er kort transporttid mellom stoppene.

Årøsetervegen 56, 6422 MOLDE

Husk at du kan bestille
hjemmehenting av
avfallet ditt.
Se mer informasjon
på den andre siden.

STOPPESTEDER
MOLDE

FRÆNA

Stoppested

Dato Klokkeslett

Stoppested

Dato Klokkeslett

Kvam v/Bunnpris

09.04 15.30-17.00

Elnesvågen v/Rema 1000

17.04 15.30-16.30

Moldelivegen v/Coop

09.04 17.45-18.45

Malmefjorden v/Vonheim

17.04 17.00-18.00

Langmyrvegen v/Kiwi

09.04 19.30-20.30

Aureosen v/Haugtun

17.04 18.30-19.30

Jendem v/Joker

17.04 20.00-21.00

Sekken v/fergekaia

10.04 15.00-16.20

Bergmo v/Malia Gjenstad

10.04 18.00-19.00

Hustad v/Brynhallen

18.04 15.30-17.00

Nordbyen v/Jensgurilia

10.04 19.30-20.30

Bud v/samfunnshuset

18.04 17.30-18.30

Tornes v/Torabu

18.04 19.00-20.00

Kleive v/Br. Midthaug parkering

11.04 15.30-16.30

GJEMNES

Hjelset v/Vorpenes

11.04 17.00-18.00

Stoppested

Dato Klokkeslett

Bolsøya v/Øytun

11.04 18.30-19.30

Storlandet v/Stokke Maskin

12.04 20.00-20.45

Skålasenteret

11.04 20.00-21.00

Bergsøy v/Hallsetkrysset

16.04 15.30-16.15

Batnfjordsøra v/Bunker Oil

16.04 16.45-17.30

EIDE
Stoppested

Dato Klokkeslett

Torvikbukt v/Joker

16.04 18.00-18.40

Vevang v/Coop

12.04 15.30-16.30

Flemma Grendahus

16.04 19.10-19.50

Lyngstad v/ungdomshuset

12.04 17.00-18.00

Angvik v/Bunnpris

16.04 20.15-21.00

Eide v/Eide Auto

12.04 18.30-19.30

AUKRA OG MIDSUND

NESSET

Stoppested

Dato Klokkeslett

Falkhytten v/Coop

23.04 15.30-16.15

Stoppested

Dato Klokkeslett

Eidsvåg v/Coop

19.04 15.30-16.30

Eikesdal v/Vertshuset

19.04 17.30-18.00

Heggdal v/Heggheim

23.04 17.35-18.30

Eresfjord v/Coop

19.04 18.40-19.30

Midsund v/Best

23.04 18.45-19.45

Vistdal v/Coop

19.04 20.20-21.10

Ræstad v/Fjelly

23.04 20.00-21.00
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