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PLAST – GENIALT, MEN OGSÅ FARLIG

HENTEVARSEL PÅ TELEFON

Hentekalender
Du finner henteinformasjon i appen
Min renovasjon eller på nettsida vår,
rir.no/hentekalender
Fra nettsida kan du skrive ut årsoversikt
over hentedager. 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

tips

!

Supert til grillen
Mange har sikkert fulgt serien i NRK om plast. Der får vi innsikt i hvilket fantastisk
materiale plasten er. Den brukes i enormt mange produkter. Vi omgir oss med plast
og plastprodukter fra vugge til grav.
Til sammen har menneskeheten produsert
så mye plast at forskere tar til orde for å be
grense produksjonen av ny plast fra jomfru
elige ressurser.
Utspillet fra forskerne har minst to aspekt
i seg. Det ene er den enorme forurensn
ingen og miljøproblemet plasten forårsa
ker. Spredningen av produktet er over alt,
både på land og i sjø. Plast er et svært be
standig materiale og brytes ned sakte. Ned
brytingstiden til en plastflaske er ca. 450
år. Underveis blir det til microplast. Orga
nismer, dyr og mennesker får dette i seg.
Mange fikk en vekker når det viste seg at en
død hval hadde magen full av plast.

Ved RIR anlegget i Årødalen sorterer vi ut
plast fra næringsavfall og av restavfallet fra
husholdningene. Mye av dette går til ulike
virksomheter i Norge og blir til nye plast
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Det andre aspektet er resirkulering. I 2021
samlet RIR inn totalt 845 tonn plast, en opp
gang fra 547 tonn i 2020. Om lag 70 % av
plasten fra husholdningene blir resirkulert.
Mye sendes til Tyskland, men det er planer
å bygge et sentralt norsk mottak.
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produkter. Det positive med plast er egen
skapen til å bli omdannet og resirkulert til
nye produkter. Enkelte plasttyper kan gå
gjennom slike prosesser inntil 80 ganger
før de går ut av kretsløpet.
Plast som ikke kan brukes går til brenning
i fjernvarmeanlegg, det meste til Tafjord
kraftvarme på Moa utenfor Ålesund.
Vi lærte i NRK-serien at plast kan være far
lig for menneskenes helse og eksistensen.
Likevel, her som i mange andre tilfeller kan
vi enkeltmennesker gjøre en innsats selv.
Kast ikke plast i naturen og sorter samvit
tighetsfullt. Rengjør gjerne litt ekstra og
putt den i plastavfall i stedet for restavfall.
Det er ikke for RIR, men for hverandre og
våre etterkommere vi gjør en ekstrainnsats.
Tenker mange nok slik, så blir plasten et vel
dig mye mindre farlig produkt.

Frode Erlandsen
daglig leder

At aluminiumsformene det har vært fisk
og kylling i skal sorteres som metallem
ballasje vet du sikkert.
Men har du tenkt over at de også egner
seg godt til gjenbruk? Slike former kan
brukes i matlagingen flere ganger før de
til slutt leveres til gjenvinning. Ikke minst
nå i grillsesongen kan det være kjekt å ha
noen former i bakhånd til helgas hage
selskap.
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Gjennomsiktige
sekker
På alle våre gjenvinningsstasjoner er det
krav om at sekker som brukes til restav
fall må være gjennomsiktige. Kommer du
med avfall i andre typer sekker kan du bli
bedt av de ansatte om å tømme sekken
og eventuelt sortere avfallet før du får
levere det.
Gjennomsiktige sekker fås kjøpt der du
ellers kjøper avfallssekker.
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Kirkeverge Hans Jakob Nes og Lars Tore Skjevik fra Molde kommune har lenge grublet over løsninger for avfall som havner på u
 tsiden av de
	utplasserte dunkene. Nå viser de vei for løsninger som kan bringe kildesorteringen tilbake.

ENKEL RUTINE BLE FOR KOMPLISERT
Ordningen med egne dunker for rest og planteavfall på gravplassene ble avsluttet da
alt likevel ble blandet i de to dunkene.
Rundt om oss har veikanter, gater, parker,
offentlige samlingsplasser, fortau og grav
plasser med årene blitt stadig renere og
er nå omtrent er søppelfrie. Likevel kom
mer kirkeverge Hans Jakob Nes og Lars
Tore Skjevik fra Molde kommune med et
varsko rundt avfallet som legges igjen på
gravplassene.

Ønsket er at gravplassene skal være så rene
og pene som overhodet mulig.

Da helst så bra som undersøkelser viser at
man er i sine egne private hjem.

Nes og Skjevik forteller at mellom 12 og 15
tonn avfall hvert år blir samlet inn fra kom
munens gravplasser. Den gamle ordningen
med kildesorteringsmulighet på gravsted
ene fungerte aldri og ble avviklet.

Nå i dag er det bare én type avfallsdunker
utplassert på gravstedene og den er myntet
på restavfall. Problemet som har oppstått
er hageavfallet også blir kastet der.

– Vi forsøkte tidligere med sortering av
hageavfall. Erfaringen vår var at dette ikke
ble fulgt opp. Det ble ikke sortert og hage
avfall ble lagt i restavfallet og restavfall
blant hageavfallet. Resultatet ble at vi måt
te levere alt som restavfall selv om de to
containere stod side om side, forteller Nes.

– Vi vil nok på litt sikt forsøke igjen med
mulighet for utsortering av hageavfall og
elektronisk avfall som batteridrevne grav
lykter, og dersom disse forsøkene viser at
det er blitt en endring i folks praksis på
gravplassene, vil vi innfase det igjen på alle
gravplassene over tid, forteller han.

– Vi ønsker at alt restavfall kastes i de ut
satte containerne og skulle de være fulle,
ønsker vi at avfallet blir tatt med hjem og
kaster det der fremfor å plassere det på bak
ken rundt ved avfallsdunkene, sier Nes og
presiserer at dette også gjelder hageavfall.

Han håper at det på sikt kan bli aktuelt å
sette i gang igjen er ordning hvor stedenes
besøkende kan få muligheten til å sortere.

Det ble tidligere gjort et forsøk på innsam
ling også av det elektriske avfallet som
gravlyktene er, det ble også avsluttet for
noen år siden da det kom like mye restavfall
i innsamlingen som elektrisk avfall. Dette
er også en ordning som kan gjeninnføres.
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Brenner opp penger: Store mengder pantbare flasker ender som avfall uten at noen får en krone, mye av panteflasker som havner feil blir brent.

FANT 20 MILLIONER KRONER I SØPLA
Selv om vi er flinke til å pante, havner
millioner kroner i restavfallet i form av
pantbar emballasje.
Den norske ordningen med pliktig mottak
av tomme bokser og flasker for alle som
selger drikkevarer, er det lite å utsette på.
Likevel forsvinner millioner av kroner ut
gjennom plastsorteringen og en del ste
der brent.
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Hvert eneste år.
– Vi hadde egentlig ikke tenkt at vi skulle
se på hvor mye pant som havner i søpla da
vi satte i gang med søppelsortering. Under
veis oppdaget vi at det var veldig mye pant
der, sier Trond Norum.
Høy verdi
Han er daglig leder i avfallsklyngen Civac,
som RIR en en del av. I fjor høst ble det gjen
nomført analyser av restavfallet hos RIR og
i resten av Midt-Norge.
Over 50 tonn avfall ble analysert – av dette
kommer 10,5 tonn fra husholdninger.
Prosjektet er et av de største i sitt slag som
er gjennomført i Norge, og formålet var å

se etter hvor mye som blir kastet rett og feil.
Da ble det avslørt enorme verdier i form av
returpant på avveie.
Fra analysene av bare 10,5 tonn restavfall
ble det funnet pant for 2000 kroner. Tal
lene fra 2020 viser at det ble hentet 105.000
tonn restavfall i Midt-Norge.
Matematikk gjør resten av jobben.
– Da kommer vi opp på cirka 21,4 millioner
i verdier. Når det ser ut til at det kan være
såpass mye bare her, så kan man tenke seg
hvor mye det er snakk om nasjonalt, fortel
ler Norum.
Ifølge tall fra Infinitum, de som forvalter
den norske panteordningen, havnet 6,2
prosent av alle bokser og flasker i rest
avfallet til nordmenn i 2020. Fordelt på
plast og aluminium, blir det over 53 mil
lioner bokser og 41 millioner flasker til en
samlet verdi på 210 millioner kroner.
Denne gigantsummen kommer på tross av
at Norge har én av verdens best fungerende
panteordninger. Panteandelen i 2020 var
på 93 prosent. Det som er oppløftende med
det hele, er at vi panter for over 4 milliarder
kroner årlig i Norge.

Latskap og hyttetur
Selv om 210 millioner kroner i panteverdi
havner i søpla, er ikke det hele bildet. For
når alt kommer til alt, er det 730 tonn alu
minium og 1300 tonn plast som blir brent
og forsvinner, i stedet for å bli resirkulert.
– Dette er ekstremt dårlig utnyttelse av
ressursene, sier daglig Leder hos RIR, Frode
Erlandsen og legger til at han håper flere
blir like flinke til å levere panten i butikken
som de er til å gå Stikk ut-turer.
– Jeg tror ikke dette handler om fysisk lat
skap, men langt mer om forglemmelser og
lettvinte løsninger i nuet, sier han.
Plast og aluminium egner seg svært godt
til gjenbruk i flere runder. Forbrukeren må
gjøre den lille jobben med å ta dette til
butikken, så gjør returordningen resten.
Det meste av panten som ble funnet i ana
lysen i Midt-Norge, kom fra hytteavfall. Noe
som kan vitne om at mange ikke tar seg
bryet med å pante dette men heller kaste
det som hytteavfall.
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BaconOst først ut: Ny Kavli-tube med tydelig
merking både foran og bakpå tuben.

100 % resirkulert: Aluminiumstuben er både
resirkulert og kan resirkuleres igjen. Med en
QR-kode som leder inn til mer informasjon om
emballasjens reise og miljøgevinsten ved resirkulering, vil Kavli motivere enda flere til å kildesortere tuben. Kristine Aasheim, administrerende
direktør i Kavli, viser frem tuben.

Etter 93 år endres en gammel kjenning

RESIRKULERES FOR EVIGHETEN
Næringsmiddelprodusenten Kavli har lansert en helt ny type tube for baconost som er mer miljøvennlig. Den forrige typen
tube har vært på markedet i 93 år og utover at resirkuleringen blir bedre og enklere, skal osten være lettere å få ut av tuben i
sin helhet.
Aluminiumen som brukes i den nye tuben
kommer fra gjenvunnet husholdnings
emballasje.
– Baconost er en av storselgerne våre. Hvis
den nye aluminiumstuben fungerer som
forventet, kan alle de 20 millioner smøre
ostene vi årlig produserer etter hvert få ny
emballasje, forteller administrerende direk
tør Kristine Aasheim i Kavli.
Den nye tuben er mer miljøvennlig og vil
gjøre det enklere å bruke opp hele produktet.
Det er enormt energikrevende å utvinne
ny aluminium. Ved å gjenbruke alumini
um som allerede er i omløp, sparer vi fak
tisk hele 95 % energi. Fordi produksjonen
er mindre energikrevende, og fordi alu
miniumen i tuben også er lettere, sparer
man dessuten inntil 70 % CO2-utslipp.

Lavere utslipp
Mindre kasting av mat, er noe de aller fleste
har lært å forstå er viktig for både miljø og
et fornuftig samfunn. De nye tubene skal
også være med å bidra til mindre matsvinn.
– Enkelte opplever det som utfordrende å
tømme dagens Kavli-tube helt for smøre
ost eller kaviar før kasting, sier Aasheim.
Aluminiumstuben er både resirkulert og
kan resirkuleres igjen.
– Energibesparelsen blir enorm, og vi får
opptil 70 % lavere CO2-utslipp per tube, på
peker Aasheim.
Målet er at alle Kavli tuber skal ha ny drakt
i løpet av 2022 og produsenten vil også bru
ke ressurser på å markedsføre hvordan de
skal kildesorteres.

– Vi har merket tubene våre som resirkuler
bar, men det er fortsatt ganske mange som
ikke vet at de skal kastes i glass- og metal
lemballasje når de er tomme. I tiden frem
over vil vi jobbe med å bevisstgjøre enda
flere. Målet vårt er at absolutt alle skal resir
kulere Kavli-tuben riktig, forteller Aasheim.
Fantastisk materiale
Den nye tuben inneholder derfor en QR-
kode som leder deg til en nettside med mer
informasjon om emballasjen og hvordan
den kan resirkuleres.
Aluminium er et fantastisk materiale som
kan gjenvinnes i det uendelige og klima
avtrykk reduseres betraktelig når vi bruker
resirkulert aluminium.
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Bare rent treverk på bålet
St. Hans står for døra, og det er tid for å
minne om at det bare er rent trevirke
som kan brennes på et St. Hansbål. Å
kaste avfall på bålet kan gi helseskade
lig røyk som ødelegger en ellers hygge
lig kveld, og et forurensingsproblem i
form av giftig aske.

RIR OG MOBO GJØR AVFALLS
HÅNDTERINGEN GLADERE
Ett av avfallsrommene ved ett av MOBOs
borettslag skal bli langt bedre og trive
ligere å benytte.

Kontakt RIR
Målsetningen fremover, er at sorteringen
skal bli bedre og at mest mulig av avfallet
går til gjenvinning.

Med maling og ny merking vil MOBO og
RIR teste hvilken betydning omgivelsene
har for avfallssorteringen og ryddigheten
i avfallsrom. I tiden fremover kan oppgra
dering av avfallsrom rundt om i flere bo
rettslag bli aktuelt.

– Det som virkelig har betydning, er å få
minst mulig gjenvinnbart avfall i restavfal
let. U
 ndersøkelser vi har gjort viser at alt for
mye som ikke er restavfall dessverre havner
der. Om det er merkingen som er for dårlig,
forsøker vi å gjøre noe med det, nå som vi
oppgraderer et eget spesialrom med skik
kelig gjennomført merking i et av boretts
lagene, sier Fisknes.

– I vår region var vi veldig tidlig ute med av
fallssortering, så det er blitt en god vane for
oss. Selv om vi har holdt på med sortering
lenger enn mange av nabokommunene
våre, er det faktisk ikke vi som er de beste i
dag, sier Solrun Fisknes i RIR.

spør arne

Husk også på at bålbrenningen må fore
gå på en sikker måte i god avstand fra
vegetasjon og bygninger, og at du må
melde inn bålet til brannvesenet i god
tid på forhånd.

likte godt å bli invitert med på et slik pro
sjekt av RIR.
– Det er et godt initiativ og vi ser på dette
som en fin mulighet for borettslagene til å
få et hyggeligere avfallsrom, sier hun.
Borettslag som ønsker å oppgradere sine
avfallsrom i samarbeid med RIR kan kon
takte RIR.
– Send meg en epost på solrun@rir.no så
tar vi det derfra, oppfordrer Fisknes.

Sammen med MOBO velger RIR ut et bo
rettslag som får sitt avfallsrom oppgradert.
Evy Strømme fra MOBO, kan fortelle at de

?
Spørsmål: Fretex vil ikke lenger ta imot utslitt tøy. Nå så jeg nettopp på tv at klær ikke
kan kastes i restavfallet, fordi det lager problemer i sorteringa. Hva skal vi da gjøre med
alle tekstilene?
Svar: Klær skal helst leveres til Fretex, UFF eller andre som driver med klesinnsamling.
Så er det slik at de ikke vil ha tekstiler som er helt utslitt eller tilgriset. I vårt område her
i Romsdalen er det foreløpig ikke noe problem å kaste det som er helt utslitt i restavfal
let. Så er det slik at det vil komme nye EU-krav om utsortering av tekstiler i 2025. Da kan
det endre seg, men det vil vi i så fall informere om.
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

