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FRA SØPPELDYNGE TIL INDUSTRI MED HØY FAGLIG KOMPETANSE

HENTEVARSEL PÅ TELEFON

Hentekalender
Det er slutt på å sende hentekalendere
i posten til alle innbyggere. Du finner
henteinformasjon i appen Min renovasjon
eller på nettsida vår, rir.no/hentekalender
Fra nettsida kan du skrive ut årsoversikt
over hentedager som før. Skulle du likevel
ha behov for å få tilsendt hentekalender
kan du varsle oss på epost rir@rir.no eller
telefon 71 21 34 50

Betal gjerne med VIPPS når du leverer
til en av RIRs gjenvinningsstasjoner.
De som er blitt litt grå i håret husker både søppeldynga på Glamox-området, og i
Årødalen der crossbanen er i dag. Mange erindrer deponiet ved dagens RIR anlegg,
og den ikke helt gode lukten dette skapte. Den tiden er for lengst tilbakelagt.
Moderne avfallshåndtering er i størst mu
lig grad å se og benytte ressursene i det
vi kvitter oss med. Mest mulig av avfallet
skal m
 aterialgjenvinnes, det vil si at det skal
brukes om igjen/resirkuleres. Jo bedre vi er
til å sortere hjemme og ved avfallsanleg
gene, jo mer ressurser får vi ut av avfallet.
Av totalt 25 tusen tonn husholdningsavfall
i RIR området, ble litt under halvparten av
dette materialgjenvunnet i 2020. Kravet er
65 % innen 2035.

Vi må gjenbruke og resirkulere avfall i langt
større grad enn i dag. Avfallshåndtering er
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Bruken av naturressurser må komme i
balanse. Vi kan ikke utnytte mer enn det
naturen kan reprodusere. I dag bruker vi
1,75 jordklode-ressurser pr. år. Det er ikke
bærekraftig. Derfor har FN vedtatt 17 bære
kraftsmål. For avfallsbransjen slår minst ni
av disse målene direkte inn. Styret i RIR har
vedtatt at all vår virksomhet skal hensynta
bærekraftsmålene.
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en avgjørende faktor for å nå målet om et
bærekraftig samfunn. Derfor forventer vi
at du der hjemme sorterer avfallet samvit
tighetsfullt. I tillegg gjør RIR store invester
inger for at det vi kaster skal bli ressurser
og innsatsfaktorer i nye produkter. I dag
havner nesten ikke noe avfall på deponi.
Store mengder avfallsressurser blir derimot
brent. Det er ikke bærekraftig. Derfor har
vi anskaffet et moderne sorteringsanlegg
ved RIR. I tillegg har vi ansatte med mye
erfaring og høy faglig kompetanse. Det ska
per resultater. I 2021 håper vi materialgjen
vinningsgraden for første gang vil overstige
50 %. I 2022 er det et definitivt mål.

Årødalen, Molde
Varhol, Fræna
Rothaugen, Aukra
Eide, Eide
Batnfjorden, Gjemnes
Midsund, Midsund
Bersåshaugen, Nesset
J.O. Moen Miljø, Rauma
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#509086
#509087
#509088
#509089
#509090
#509091
#124581
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Endringer i
hentekalender
I mai vil det skje en del endringer i hente
rutene våre.
Innbyggere som blir berørt vil få nærmere
informasjon når tiden nærmer seg.

Frode Erlandsen
daglig leder

Felles for alle husstander er at vi har pub
lisert hentekalender bare for de fire første
månedene. Kalender for resten av året
blir lagt ut når alle endringer er gjort.
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Når snøen har lagt seg og både oppkjørsler og gangstier trenger brøyting like mye som veinettet, er oppgavene langt mer kompliserte og tidkrevende for
mannskapet på renovasjonsbilene.

LITT HJELP FRA DEG
ER VIKTIG NÅR DET LAVER NED
Med store snømengder har mannskapet
ute på innhenting en krevende jobb.
Veiene er glatte og fulle dunker må ofte
trekkes gjennom dyp snø og over kanter
for å få de tømt.

ikke de over alt på en gang. Det er da en liten
innsats fra innbyggerne blir viktig. Noen
ganger er det faktisk uforsvarlig for reno
vasjonsbilen å kjøre enkelte strekninger og
da opplever man at dunkene ikke blir tømt.

I løpet av én arbeidsdag skal hver enkelt bil
tømme mellom 700 og 1400 dunker.

– Da bør du melde inn manglende tøm
ming til kundesenteret. I slike tilfeller så
må vi kjøre tilbake en dag når forholdene
er bedre, forteller Simonsen.

– Derfor er det viktig at hver enkelt kunde
prøver å hjelpe oss så godt de kan. Sørg for
at det måkes foran dunken når det er mu
lig. Så skjer det selvfølgelig at det brøytes i
mellomtiden, men sånn er det bare, fortel
ler Geir Simonsen som er avdelingsleder
hos RIR.
Han forstår at det ofte er lett å blir frustrert
når travle mennesker opplever at renova
sjonsbilene sperrer kjørefelt på vinterstid.
Men dette er jobben til renovasjonsbilen
og den skjer dessverre på sterkt trafikkerte
veier.
– Vær så snill; ta det med ro og vis hensyn
når du passerer renovasjonsbilen.
De som brøyter også har en veldig krevende
oppgave og på dager med mye snø rekker

Det som også er greit å huske på, er at kom
munen også brøyter gang-og sykkelveger.
Derfor vil det være veldig kjekt for brøyte
mannskapet om dunkene plasseres før
henting slik at man tar hensyn til brøyte
mannskapet. De som brøyter har hverken
tid eller mulighet til å flytte rundt på dun
ker, så om dunker sperrer for, blir ikke den
delen av gangveien brøytet.
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BLI MED PÅ INN

NSIDEN HOS RIR

I september 2021 ble restavfall
fra innhentingen i Malmefjorden
og Kvam i Molde utsatt for en
grundig analyse.
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Meningen med den såkalte plukkanalysen var å finne ut hvordan vi sorterer
restavfallet. Nå viser resultatene at vi
sammenlignet med resten av landet, har
vi mindre mengde restavfall.
Men vi sorterer ikke godt nok.
– Vi ser at nesten 60 prosent av innholdet
i de undersøkte restavfallsdunkene er av
fall som burde vært sortert ut. Av dette ut
gjør matavfall den desidert største andelen,
med 27% (en økning fra 20% i 2017), fulgt av
plastemballasje med 9,4%, forteller, F rode
Erlandsen daglig leder for RIR.
Sammenligner vi matavfall i restavfallet
med Ålesundsregionen, blir Romsdals
regionen grundig slått. Bare 19% av rest
avfallet i Ålesundsregionen er matavfall.
– Videre er det nedslående at vi fortsatt fin
ner 2,2% farlig avfall og el-avfall i restavfal
let. Dette gjelder blant annet batterier og
lyspærer, forteller Erlandsen.
Det er en omfattende symfoni som skal
dirigeres og holdes i takt for at det vi kaster
skal havne på riktig plass i returkjeden. Der
for skal vi se litt nærmere på hvordan RIR
håndterer det vi kvitter oss med og hvor
dan vi skal kvitte oss med vårt overskudd
på riktig måte.
Om klær er kraftig tilsølt eller ødelagte, skal
de i restavfall. Men i hovedsak leveres til de
ulike aktørene som har innsamlingsbokser
ute: UFF, Fretex, og lignende.
Dette skjer med restavfallet
– Restavfallet gjennomgår en ettersortering
i Årødalen, der vi tar ut metall og noe plast
Deretter sendes det til forbrenning med
energigjenvinning i Ålesund. Så restavfallet i
Romsdalsregionen blir brukt til oppvarming
av hus i Ålesund, forteller Terje Høystakli
som er driftssjef ved anlegget i Årødalen.
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– Vi ønsker at folk sorterer hjemme på kjøk
kenbenken siden det de sorterer ut har høy
kvalitet og kan gå direkte til materialgjen
vinning. Restavfallet blir kvernet slik at vi
kan sortere ut sammensatte produkter, sier
han videre.
Fra bunnaska som blir igjen etter forbren
ningsprosessen, gjenvinnes en del metaller
som aluminium, stål og edle metaller. Men
det er fortsatt ikke lurt å la metall havne
i restavfallet for å satse på uthenting fra
asken etter forbrenning.
– Store metallgjenstander kan gi drifts
problemer på forbrenningsanlegget og det
skjer et relativt stort materialsvinn i selve
forbrenningsprosessen på rundt 36% for

Terje Høystakli håper at man sorterer godt hjemme på kjøkkenbenken siden det som sorteres ut
har høy kvalitet og kan gå direkte til materialgjenvinning.

aluminium og 20% for stål, forteller Arne
Buseth som er RIRs leder informasjon og
digitalisering.

Men det som er viktig å huske på, er at kun
glass som har vært brukt til emballasje skal
kastet i «glass og metall»

En tømt kaviar, reke- eller skinkeost-tube
kastes for eksempel rett i metallavfallet
siden den blir vaska før den blir gjenvunnet.
De behøver man ikke å klippes opp. Legg
dem flatt på bordet og press ut siste rest
med skaftet på en kniv, så er de rene nok.

– Kjøkkenglass har et annet smeltepunkt
enn syltetøyglass. Det må du ta med til gjen
vinningsstasjonen og kaste i «Ikke brenn
bart». Det samme gjelder porselen, kera
mikk og krystall. Eller du kan gjøre som
vi forteller om i hovedsaken i denne utga
ven av NaturligAvis; levere det sammen
med gamle gryter og panner til nærmeste
Jernia-butikk.

Både metall og glass kan gjenvinnes nær
mest i det uendelige. Både aluminium og
stål gjenvinnes med like god kvalitet som
nye råvarer.
Når stål blir sortert ut hos RIR ender det opp
hos Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste
stålverket som tar imot resirkulert stål i
Norge. Aluminium sendes til smelteverk
i Europa for omsmelting til ny aluminium.

Det er også flere årsaker til at det bare er
glassemballasje som skal i «glass og metall
dunken»
– Det har sammenheng med finansier
ingsordningen hvor emballasjeprodusen
ter og importører betaler avgift, men også
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En sammenligning av andelen matavfall i restavfall blant renovasjonsselskapene i Midt-Norge viser det fortsatt kastes mye matavfall i feil dunk, og
romsdalingene er ikke best i klassen. Selskap markert med rødt har analysert restavfall fra områder der de ikke har startet med utsortering av mat ennå.

kvaliteten på det som skal oppi. Blant an
net eksempelet med drikkeglass som har
et annet smeltepunkt. Når vanlig embal
lasjeglass blir flytende glassmasse, er her
dede drikkeglass fortsatt seigt. Dette gjelder
også f.eks. ildfast glass, som i stekeformer
og peisglass. Andre typer glass har farge
stoffer som kan inneholde f.eks. bly, for
teller Buseth.
Før du skal kaste glass og metallemballasje
skal de skylles rene for matrester. Når så det
te gjenvinnes kommer det tilbake til oss i
form av vinflasker, tranflasker, parfymeflas
ker og brus. Metallemballasjen du k
 aster, kan
neste år være den nye sykkelen du kjøper.
Sortering
Speil og pyntegjenstander av glass kas
tes som ikke-brennbart på gjenvinnings
stasjonen. Det samme gjør du med por
selen, keramikk og krystall, som også kan
leveres hos nærmeste Jernia-butikk. Vindu
må leveres til gjenvinningsstasjon, og det
vil være avhengig av hva slags vindu det er
hvordan de skal sorteres. Vindu som inne
holder pcb eller klorparafiner leveres som
farlig avfall. De ansatte på stasjonen kan
bidra med å se hvilken type vindu du har
med, så du trenger ikke bekymre deg for
om det blir riktig.

Plastavfallet vårt blir etter sortering sendt
til gjenvinning i Tyskland. Her i Norge har vi
ikke fullverdige sorteringsanlegg som kan
håndtere det volumet som er nødvendig.
Det er ikke nødvendig å rengjøre plast med
varmt vann før innlevering. Det holder len
ge med enkel skylling i kaldt.
Dersom du lurer på hva slags plast som skal
i sekken hjemme hos deg selv, så tenk etter
hva den har vært brukt til.
– Igjen er emballasje et sentralt begrep, for
teller Buseth:
– Plastemballasjen må være tom for pro
duktrester, skylt ren og «ristetørr». Ikke bruk
varmt vann og vaskemiddel, men skyll den
så ren du kan med kaldt vann.
Foreløpig går det meste av plastemballa
sjen til sorteringsanlegg i utlandet, hoved
sakelig Nord-Tyskland, men det jobbes også
med å bygge opp kapasitet innenlands.
Akkurat nå har vi i vår region en gjenvin
ningsgrad på 65,7 prosent av den plasten
som blir levert i innsamlingsordningene.
Dessverre er det fortsatt veldig mye plast
som ender i restavfallet, så gjenvinnings
graden på den plasten som sendes ut i mar
kedet er bare 33,5%

Nytt i 2021 var at RIR innførte leverings
ordning for andre plastprodukter på gjen
vinningsstasjonene, så det er ikke lenger
nødvendig å kaste dem i restavfallet.
Når matavfallet blir sortert riktig og hav
ner på rett plass i gjenvinningskjeden, sen
des det til produksjon av biogass, for tiden i
svenske Linköping.
– Der går avfallet først gjennom en forbe
handling, hvor posene blir fjernet. Så legges
avfallet til utråtning i store tanker. Gassen
renses og brukes som drivstoff til kjøretøy,
som en erstatning for fossile brensler, for
teller Arne Buseth.
Etter denne prosessen ligger det igjen en
næringsrik suppe kalt biorest, som brukes
som gjødsel i landbruket
– Dette sikrer at vi ikke bare utnytter ener
gien i matavfallet, men også tar vare på
næringsstoffer som fosfor, nitrogen og
kalium. Stoffer som ellers ville gått tapt i
bunnasken på et forbrenningsanlegg. Fos
for er en viktig byggestein for alt liv, men
er også i ferd med å bli en mangelvare i ver
den. Det er derfor viktig at vi klarer å gjen
vinne så mye som mulig av fosforet i mat
avfallet vårt, forteller han.
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SÅ LITE SKAL TIL

Den gamle kaffekoppen eller den slitte
stekepanna skal ikke kastes i dunken
for glass-og metallemballasje.
Mange har naturligvis sett på en steke
panne som metallavfall, det er den også,
men den skal ikke i dunken for glass- og me
tallemballasje. Da kan det skapes mye krøll.
• En liten hank fra en kaffekopp kan
ødelegge resirkuleringen av en hel
container med innsamlet glass- og
metallemballasje.
• Så lite som 20 gram porselen kan
ødelegge gjenvinningen av et helt
tonn vinflasker og syltetøyglass.

spør arne

Ødelagte drikkeglass, ildfaste former, kera
mikk og servise har hos mange havnet
restavfallet.
Det har Jernia-kjeden bidratt til å gjøre
noe med.
Fra et avfallsproblem til en miljøløsning
Porselen har blitt kalt «det hvite gullet». Men
i motsetning til det edle metallet, er det ikke
mulig å smelte om for å lage nye ting.

av en arkeologisk utgraving, har oppdaget
at gamle skår kan leve lenge.
I løpet av året 2019 samlet Jerniakjeden inn
over 5,7 tonn pannemetall som nå har blitt
til nye produkter.
Nå kan du også levere ødelagt porselen,
keramikk og drikkeglass sammen med
gamle gryter, kjeler og stekepanner hos din
nærmeste Jernia-butikk. Du kan selvsagt
levere det samme avfallet ved RIRs gjen
vinningsstasjon i Årødalen.

Tvert imot.
Porselen og keramikk har lenge vært et av
fallsproblem. Det brenner ikke opp og råt
ner ikke bort. Alle som har sett resultatet

?
Spørsmål: Jeg lurer på om ketchup-flasker som er røde og Lano-såpeflasker og deodor
ant-beholdere som er ganske harde i plasten er mykplast til plastavfall eller om det skal
i brennbart restavfall?
Svar: Ketsjupflasker, såpeflasker og deodorant i plast kan sorteres som plastemballasje
så lenge de er helt tomme. Kontrollspørsmålet for husholdningsplast er «er det embal
lasje?». Dersom det er emballasje kan det kastes i plastsekken, er det ikke emballasje må
det kastes som restavfall (grovt sett).
Lurer du på noe? Lurer du på noe som gjelder kildesortering og som du tror andre kan
ha interesse for? Spør Arne Buseth hos RIR. Send epost til: rir@rir.no

