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Folk flest blir
De siste tre årene har sorteringsgraden økt fra 45 til over
58 prosent. Over halvparten av avfallet sorteres altså ut
slik at HIM kan behandle dette på den økonomisk- og
miljømessig sett beste måten. Økt kildesortering tjener
alle på: miljøet, HIM sin økonomi og dermed også din
renovasjonsavgift!
Miljømessig sett er kildesortering og gjenvinning av avfall smart;
det er langt mindre ressurskrevende å lage nye produkter av
gjenvunnet materiale enn av jomfruelig råstoff. Mange av disse
råvarene er dessuten ikke fornybare. Det er derfor fornuftig å
gjenvinne disse så mange ganger som mulig før vi til slutt
kasserer dem.
Når vi dessuten vet at det er dyrt for HIM å behandle restavfallet,
mens vi får betalt for mye av det du sorterer ut, er det også
økonomisk fornuftig å kildesortere. Dette har gjort at HIM har
kunnet holde renovasjonsavgiften uendret de siste tre årene.
I følge Statistisk Sentralbyrå ble 54% av husholdnings avfallet
i Norge, og 58% i Rogaland, sortert ut fra restavfallet i 2011.
Rogaland ble bare ”slått” av Hedemark, Vestfold, Nord-Trøndelag og Aust-Agder. Innbyggerne i HIM er altså blant de beste i
landet på kildesortering. Gratulerer!
Mengde og sammensetning, totalt

Hva skjer med avfallet etter at jeg har sortert det?
Matavfallet komposteres ved Toraneset Miljøpark, papiravfallet blir til nytt papirråstoff og plastemballasjen benyttes
i nye produkter av plast. Restavfallet (avfallet som ikke kan
materialgjenvinnes) blir energigjenvunnet i moderne
forbrenningsanlegg der nær 90 prosent av energien i avfallet
blir gjenvunnet, selv etter at transport er trukket fra.
HIM sin kompost egner seg for øvrig ypperlig til hage, bed
og kjøkkenhage og denne kan du kjøpe rimelig ved HIM sine
anlegg!
Hva er miljønytten av din sortering?
Konsulentselskapet Asplan Viak har nylig utført en miljøanalyse for
HIM der miljønytten av din og min kildesortering dokumenteres.
Rapporten viser at økt sortering de siste tre årene har hatt en
netto klimagevinst tilsvarende årsutslippet til 1071 personbiler*.
Din sortering er altså til stor nytte for miljøet!
Det framgår av rapporten at det er aller mest fornuftig å sortere
ut plastemballasje. Dersom en familie på fire kildesorterer alt
plastemballasjen vil de spare et utslipp tilsvarende utslippet
fra en personbil fra Haugesund til Oslo. Dersom den samme
familien sorterer alt avfallet vil de spare et utslipp tilsvarende en
biltur tur/retur Hamar.

35 000

*Nyregistrerte biler i 2011 og 12 000 km årlig kjørelengde.
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Nå har HIM næringsrike kompostprodukter
rimelig til salgs!

Som kjent produserer HIM næringsrik kompost og
kompostprodukter ved vårt komposteringsanlegg på
Toraneset.

Produksjon av kompost og kompostprodukter er underlagt et
strengt regelverk med analyser undervegs i prosessen og før
endelig godkjenning gis av Mattilsynet. Til slutt ettermodnes
komposten og evnt. fremmedlegemer siktes ut.

HIM har følgende kompostprodukter for salg:
HIM-MatKompost er et næringsrikt gjødsels- og jordforbedringsmiddel til bruk i hage og bed. Denne er godt egnet for
innmolding eller som topplag i bed og kjøkkenhager.
HIM-HageJord egner seg svært godt til etablering og vedlikehold av plen og blomsterbed. HIM-HageJord er selvfølgelig
steinfri og fri for ugress og er således ideell til å plante eller så
direkte i. Videre er den svært lett å legge, og egner seg derfor
godt til etablering av plen. De hyggelige bieffektene ved bruk
av HIM-HageJord er at du slipper å gjødsle før planting, samt at
du ikke trenger å kalke på flere år! Under gunstige værforhold
vil plenen etableres svært hurtig.

HIM kan imidlertid ikke garantere at HIM-MatKompost og
HIM-HageJord er helt fri for skarpe gjenstander. Dette kan bl.a.
skyldes at noen har kastet hele syltetøyglass oppi matavfallet.
Glassemballasje knuses i produksjonsprosessen, og de minste
glassbitene kan ikke siktes ut. HIM oppfordrer derfor alle til
bare å kaste matavfall og annet komposterbart avfall oppi matavfallsbeholderen!
Prisen er uslåelig: 50 kr for en sekk og noen hundrelapper for
en tilhenger (avhenger av størrelse)!

HIM-HageKompost er et helt nytt kompostprodukt laget utelukkende av hage- og parkavfall.
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HIM støtter lokale
miljøtiltak!

Økende aktivitet ved HIM
sine mottaksanlegg!

I 2012 støttet HIM følgende tiltak/foreninger i
HIM-kommunene:

Besøket ved HIM sine avfallsmottak har økt med drøyt 12% fra
2009 til i dag. Størst er økningen i distriktskommunene der antallet
besøkende og avfallsmengdene ved Toraneset Miljøpark og Etne
Miljøstasjon har mer enn doblet seg i forhold til besøket ved
Toraneset Miljøpark for bare få år siden.

• Open Heart – innsamling av ca 43 tonn klær og sko for
utdeling i Ukraina.
• Annonsestøtte til bruktmarked i Aksdal og på Rådhusplassen
i Haugesund.
• ”Avfallssirkus” i regi av Grønn Hverdag under Vise- og
Lyrikkfestivalen.
• Grønn Hverdag på Haugalandet – jobber for en miljøvennlig 		
hverdag!
For å bidra til avfallsreduksjon, økt gjenvinning og økt
miljøbevissthet generelt støtter HIM ulike miljørelaterte tiltak i
HIM-kommunene etter søknad. Interesserte kan besøke våre
internettsider www.him.as for å se hvilke aktiviteter og tiltak
som kan kvalifisere til støtte.

HIM har enda to lokale
vinnere i Returkartonglotteriet!
I trekning nr 1/2013 i Returkartonglotteriet ble EspiraGarhaug barnehage i Tysvær og Randi Krakk fra
Vindafjord trukket ut som vinnere av 10 000 kr hver.
Lykkeloddet hadde de laget av tomme drikkekartonger.
HIM gratulerer begge!
Også i fjor hadde HIM to vinnere som begge vant 10 000 kroner
hver. I tillegg hadde Sunnhordland Interkommunale Miljøverk
(SIM) en lokal vinner. At 4 av 5 lokale vinnere kom fra en HIMkommune må bety at innbyggerne i HIM er flinkere til å sortere
ut (drikke-) kartong!
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Men avfallsmengdene har gått ned!
I perioden 2009-2012 har avfallsmengdene levert til våre mottaksanlegg økt med 2176 tonn, mens mengden avfall som er
samlet inn fra husstandene de siste årene har hatt en reduksjon
på 1420 tonn.
Totalt har derfor avfallsmengden ”bare” økt med 567 tonn
eller ca 2% de siste tre årene. I den samme perioden har vi hatt
en befolkningsvekst på 4,7% i HIM-kommunene. Vi har altså hatt
en reell avfallsreduksjon på nesten 3% per person disse årene!
Dette betyr at hver person gjennomsnittlig kastet 12,6 kg
mindre avfall i 2012 sammenlignet med i 2009.
I 2012 produserte hver innbygger i HIM kommunene gjennomsnittlig 439 kg avfall. Dette er identisk med gjennomsnittstallet
for Norge i 2011.
Totalmengder og sammensetning, Miljøparker
16 000
14 220

14 000
13 309

12 000
11 347

10 000

12 043

12 211
9 329,05

8 000
6 000
4 891,16

4 000
2 000
0
2008

2009

Restavfall
Utsortert
Totalt

2010

2011

2012

Dårlig plass i beholderen?

Usikker på tømmedagen?

Noen abonnenter har (tidvis) problemer med liten plass
i avfallsbeholderne. Dette kan skyldes dårlig kildesortering, gjester/barnebursdager, flere bleiebarn samtidig
osv. Da er det godt å vite at det finnes råd!

Fortvil ikke! HIM sender ut tømmekalender hver høst, har
SMS-varsling før tømming osv.
Som kjent må beholderen stå permanent innenfor 5 meter
fra veg, eller trilles fram til veg på tømmedag, for å ha krav
på tømming. For å gjøre det lettere for deg å vite når du har
tømming har HIM bestemt at avfallet alltid skal tømmes på
samme ukedag.

Sorter alt alltid! Abonnenter som sorterer godt
rapporterer sjelden om dette problemet. De som ikke kildesorterer, eller sorterer dårlig, benytter bare en liten del av
den samlede kapasiteten.

Men så kan usikkerheten melde seg, «var det i morgen eller om
14 dager papiret og plastemballasjen blir hentet?» I tillegg er det
ofte endringer i tømmedag i forbindelse med helligdager osv.

Kjøp ekstrasekk. I perioder med mye restavfall kan det
være lurt å ha en EKSTRASEKK for restavfall i bakhånd.
Sekken kan du kjøpe ved HIM sine mottaksanlegg og hos
servicesentre/tjenestetorg i din kommune for 40 kr/sekk.
Prisen er inkl. tømmeavgift og sekken settes fram på tømmedag for restavfall.

For å gjøre det lett for deg å følge med på dette har HIM innført
flere tiltak:
Utsendelse av tømmekalender hver høst. Når du vet hvilke
renovasjonsruter du er tilsluttet er det enkelt å finne ut hvilke
tømmedager og datoer du har det kommende året. Alle abonnenter har fått opplyst rutenummer, men dersom disse er
«kommet bort» kan du få vite rutenummer ved å kontakte HIM.

Uadressert reklame. Nei takk! Årlig sendes det ut
store mengder uadressert reklame. Dette kan du reservere
deg mot hos Posten. Du kan også reservere deg på
www.brreg.no/reservasjon Ved å reservere deg her unngår
du også telefonsalg.

Oppslag i tømmekalenderen på nett. Når du vet adressen
eller gårds- og bruksnummeret kan du finne din tømmekalender.

Bestill større beholder. Storfamilier, småbarnsfamilier osv.
kan ha liten kapasitet i avfallsbeholderne selv om de sorterer
godt. HIM tilbyr derfor større beholder til rest- og/eller papiravfall mot et tilleggsgebyr.

Kundeportal på nett. Her kan du finne egen tømmekalender,
se egen faktura og fakturahistorikk, bestille SMS-varsling før
tømming osv. For å benytte kundeportalen må du ha brukernavn
og passord. Om du får faktura direkte fra HIM står dette oppgitt
der. Hvis ikke får du dette ved å kontakte HIM.

Så da er det bare å si: Lykke til med sorteringen!

SMS-varsling. Abonnenter som ønsker å bli varslet før tømming
vil kunne melde seg på en gratis varslingstjeneste via vår kundeportal.

Foto: istockphoto

Foto: HIM

HIM gjør det lett for deg å følge med på din tømmedag!

HIM sitt deponi ved Toraneset Miljøpark
påvirker ikke Ålfjorden
Tidligere Toraneset Miljøverk og nå HIM har siden 1983 hatt
restavfallsdeponi ved Toraneset i Vindafjord. Inntil våren
2010 ble restavfall fra husholdninger deponert her. Dette blir
nå som kjent energigjenvunnet. HIM har fortsatt deponiet på
Toraneset, men nå er det bare avfall som ikke kan materialgjenvinnes, som ikke er organisk, og som heller ikke er
brennbart som blir deponert.

Rapporten konkluderer med følgende:
”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påvirkning fra
anlegget på livet i fjæresonen eller bunnforholdene i
nærheten av anlegget.”

Foto: Tom Alvestad, Uni Miljø

Iht. utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland er det bl.a.
krav om en omfattende marinbiologisk undersøkelse hvert
6. år, nå sist sommeren 2012. Denne viste bl.a. at oksygennivået i bunnvannet ved sigevannsutslippet, som tidligere
observert, var tilfredsstillende. Undersøkelser i fjæra viste
heller ingen tegn til at flora og fauna påvirkes av deponiet,
og bunnfaunaen i nærheten av anlegget var upåvirket av
sigevannsutslippet. Nivåene av PCB i sediment var lave, og
viste ingen endring fra tidligere år.

Strandsone like ved deponiet i Ålfjorden.

HIM overtar faktureringen av renovasjonsgebyr for
Bokn fra i sommer
Innbyggerne i Haugesund og Etne får allerede renovasjonsavgiften direkte fra HIM.
En av hovedmålsetningene med opprettelsen av HIM var
å tilby like tjenester og gebyr i alle HIM- kommunene.
Vinteren 2010 ble det innført felles kildesorteringsordning,
og fra høsten 2011 og 2012 har HIM stått for utfakturering av renovasjonsavgiften i hhv. Haugesund og Etne.

Dette ble gjort for å få best mulig samsvar mellom den
renovasjonstjenesten som utføres og hva den enkelte
betaler for. Samtidig blir det enklere for abonnentene ved
at HIM kan svare på alle spørsmål som gjelder renovasjon.

HIM sine betjente mottak – nå også mobile!
HIM har betjente mottaksanlegg på Toraneset i Skjold, Årabrot i Haugesund og Tongane i Etne. I tillegg har vi det
siste året hatt et mobilt mottak flere steder i distriktet to helger om våren og to helger om høsten. Dette vil vi ha
også i år!
Foto: HIM

Mottakene tar i mot alle typer avfall fra privatpersoner, hyttefolk og mindre bedrifter. For å redusere HIM sine behandlingskostnader og øke miljønytten er det viktig at alle sorterer eget
avfall iht. skiltingen. De ansatte vil selvsagt veilede og hjelpe til
ved behov.
Et sentralt prinsipp i forurensningsloven er at forurenser skal
betale. D.v.s. at de som produserer avfall skal betale for
behandlingen av dette. HIM tar derfor betalt i forhold til avfallsmengden du leverer. Dette koster fra 50 kr til noen
hundrelapper og dekker deler av HIM sine behandlingskostnader.
Resten dekkes av renovasjonsavgiften.
Når du leverer ditt avfall til våre mottak og sorterer det, sørger
du for at HIM kan behandle dette på beste måte for miljøet!

Mottaket vil bestå av en containerbil med tilhenger og spesialinnredede containere,
HIM sin miljøbil og en 2-kamret renovasjonsbil. Innbyggerene kan levere alle typer
avfall til dette mottaket mot kontant betaling.

----------------------------------------------------------------Årabrot Miljøpark

Toraneset Miljøpark

Etne Miljøstasjon

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag
Onsdag
Lørdag

Mandag, tirsdag,
onsdag og fredag
Torsdag
Lørdag

Mandag og onsdag
6 lørdager
20. og 27. april
04. og 11. mai
05. og 12. oktober

08:00-15:00
08:00-19:00
09:00-14:00

08:00-15:00
08:00-19:00
09:00-14:00

15:00-19:00
09:00-14:00

Mobile mottak:
Tysvær, Skjoldastraumen

Tysvær, Slåttevik

Vindafjord, Vikedal
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1

fredag 26/4 kl 16:00-18:00
lørdag 31/8 kl 09:00-11:00
lørdag 7/9 kl 16:00-18:00

24

lørdag 20/4 kl 15:00-17:00
fredag 30/8 kl 16:00-18:00
lørdag 7/9 kl 09:00-11:00

0

fredag 19/4 kl 16:00-18:00
lørdag 27/4 kl 09:00-11:00
lørdag 31/8 kl 15:00-17:00

lørdag 20/4 kl 09:00-11:00
lørdag 27/4 kl 15:00-17:00
fredag 6/9 kl 16:00-18:00

Trykksak

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS utfører alle renovasjonstjenester for eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as post@him.as

steinariversen.no - trykk: hbo.no

Bokn, Føresvik
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