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Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2013
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HIM håper at våre hytteabonnenter benytter seg av denne nye ordningen!

Svar:

1. Ny renovasjonsordning gjør det
lettere å være miljøvennlig – også
på hytta
Fra sommeren 2010 innførte HIM ny
renovasjonsordning for alle våre hytteabonnenter i distriktskommunene, og
etter hvert også i Haugesund. Dette
gjør at alle våre hytteabonnenter nå kan
kildesortere eget hytteavfall. Som kjent
er det langt mer miljøvennlig å lage nye
produkter av gjenvunnet materiale enn
av jomfruelige råvarer. HIM hjelper deg
altså til å ta miljøansvar- også på hytta!
I etterkant av omleggingen har vi mange
steder justert plassering, merket beholdere godt, samt ytt tilskudd til opparbeidelse og innbygging av samleplasser.
Dette er et omfattende arbeid som fortsatt pågår.
For å øke kapasiteten har HIM de siste
årene hentet restavfall hver uke i sommerferien i en del hytteområder. Dette
har vært nødvendig fordi enkelte dessverre ”tar ferie” fra kildesorteringen
når de har ferie. Ordningen er imidlertid planlagt slik at kapasiteten skal være
strekkelig dersom avfallet kildesorteres.
For å få til bedre kildesortering delte
HIM i fjor høst ut matavfallsposer og
plastsorteringssekker til samtlige hytteabonnenter. De som i tillegg ønsker
matavfallsbøtter kan få dette ved å
henvende seg til HIM eller til en av HIMkommunene. Dette er enda et tiltak vi
håper kan hjelpe

dere til å tenke på miljøet når dere er
på hytta.

Endringen medførte også at de fleste
hytteabonnenter fikk kortere veg til
nærmeste leveringspunkt for hytteavfall.

2. Nye mottaksanlegg og ordninger,
samt lørdagsåpent ved Toraneset
Miljøpark
Grovavfall (møbler, bygge- og riveavfall, barnevogner, større pappesker
osv.) skal som kjent leveres til et av HIM
sine betjente mottak. For å gjøre det
lettere for dere å behandle slikt avfall
på en miljømessig korrekt måte ble Etne
betjente Miljøstasjon i Etne sentrum
åpnet høsten 2010. Denne har åpent
to ettermiddager i uken, samt en del lørdager. Fra før har HIM miljøparker både på
Toraneset i Skjold og på Årabrot i Haugesund. Det siste året har også Toraneset Miljøpark hatt åpent hver lørdag.
I 2012 etablerte HIM en (prøve)ordning
med mobilt avfallsmottak flere steder
i distriktskommunene. Mottaket er betjent og består av en containerbil med
tilhenger og spesialinnredede containere, samt en to-kamret renovasjonsbil.
Våre abonnenter kan levere alle typer
avfall til disse mot kontant betaling.
Prisen er den samme som ved våre ordinære mottak; fra 50 kr til noen hundrelapper avhengig av levert mengde. For å
øke tilgjengeligheten gjøres dette selvsagt i helgen.

For å få til bedre kildesortering og forståelse for hvordan hytterenovasjonsordningen virker har vi de siste årene
sendt ut egen informasjonsavis til samtlige hytteabonnenter. HIM håper du
setter pris på informasjonen!
Oppsummert:
HIM gjør det lettere for deg å være
miljøvennlig, også når du er på hytta!

Våre abonnenter blir stadig flinkere til
å kildesortere!
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
beste måten. Dette er bra for miljøet, HIM sin økonomi og
dermed også din renovasjonsavgift!
Miljømessig sett er kildesortering og gjenvinning av avfall
svært smart; det er langt mindre ressurskrevende å lage
nye produkter av gjenvunnet materiale enn av jomfruelig
råstoff. Mange av disse råvarene er ikke fornybare. Det er
derfor fornuftig å gjenvinne disse flest mulig ganger før vi
til slutt kasserer dem.
Når en 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.
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 med virkningsgrad på rundt 90 prosent,
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 de siste tre årene er dokumentert.
Rapporten viser at økt sortering de siste årene har hatt en
netto klimagevinst tilsvarende årsutslippet fra 1071 personbiler. Din sortering er altså til stor nytte for miljøet!
Rapporten sier videre at det er aller mest fornuftig for miljøet å sortere ut plastemballasje. Dette gir deg i tillegg langt
bedre plass i restavfallsbeholderen.
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Hytterenovasjonsordningen består av beholdere til matavfall, papiravfall og restavfall. I tillegg har du
fått utlevert sekker til utsortering av plastemballasje.
Matavfall – hentes hver 2. uke

Farlig avfall

Eks: matrester, potteplanter, kaffegrut og hageavfall:
Pakkes i komposterbare poser og legges i beholder med
brunt lokk merket ”matavfall”. HIM deler ut matavfallsposer til alle abonnenter hvert år. Det er viktig at du ikke
benytter vanlige plastposer fordi disse ikke kan komposteres og lager ”trøbbel” i komposteringsprosessen.

Eks: Maling, lakk, lim,bilbatterier, spraybokser, plantevernmidler, olje, bensin, tynner, hobbykjemikalier og
ellers alle produkter som er merket med faresymboler.
Isolerglassvinduer, asbestholdig materiale og impregnert trevirke er også farlig avtall.

Blir til: flott og næringsrik kompostjord som du kan
kjøpe rimelig av HIM.

Farlig avfall skal leveres til ett av HIM sine betjente mottaksanlegg.
Energigjenvinnes i godkjente spesialovner eller deponeres på godkjente mottak for farlig avfall.

Papir, papp og drikkekartong – hentes hver 4. uke
Eks: ukeblader, aviser, reklame, pizzaesker, (drikke)kartong og mindre pappesker.
Legges i beholder med blått lokk merket med ”papir”.
Alle typer (drikke)kartong skylles, tørkes og brettes til
”kartongkubber”. Om du skriver navn og telefonnummer på kartongkubben er du med i trekningen av store
pengepremier!

Glass- og metallemballasje
Eks: Glass til syltetøy, barnemat osv., hermetikkbokser,
vinflasker og andre flasker uten pant.

Plastemballasje – hentes hver 4. uke

Leveres til ett av HIM sine returpunkt.
Liste finnes på www.him.as
Blir til: Nye produkter av glass og metall, isolasjonsmaterialer osv.
NB! Drikkeglass, ildfaste former, porselen, keramikk,
speilfliser osv. er ikke emballasje og skal derfor kastes
i restavfallet!

Eks: sjampoflasker, bæreposer, isbokser, ostepakker,
rømmebeger osv.

Grovavfall

Blir til: nytt papir, ny kartong og ny papp.

All plastemballasje skal skylles i kaldt vann og tørkes før
den legges i plastsorteringssekken. Når sekken er full
knytes den godt igjen og settes ved siden av papiravfallsbeholderen.

Bygge- og riveavfall, ryddeavfall, store pappesker og
andre større gjenstander må leveres til ett av HIM sine
anlegg eller mobile avfallsmottak.

Blir til: plastposer, hagemøbler, kulepenner, avfallsbeholdere osv.

Elektrisk- og Elektronisk avfall

Restavfall – hentes hver 2. uke
Eks: Bleier, bind, vattpinner, tilgriset emballasje, plastleker, engangs barberhøvler, drikkeglass, ildfaste former,
porselen, keramikk, speilfliser og annet avfall som ikke
kan gjenvinnes.
Legges i beholder med grått lokk merket ”restavfall”.
Den beste måten å få bedre plass i restavfallsbeholderen er ved å sortere ut plastemballasje. Dette kan utgjøre så mye som halve restavfallsvolumet!
Restavfallet energigjenvinnes.

Eks.: Lyspærer, sparepærer, lysstoffrør, batterier, lommelykter, mobiltelefoner og annen småelektronikk, tv-er,
elektriske brytere, mobilladere, elektrisk verktøy, ledninger osv.
Slikt avfall må leveres til ett av HIM sine anlegg eller
mobile avfallsmottak. EE- avfall kan også leveres til butikker som selger tilsvarende produkt. Den enkleste måten å bli kvitt lyspærer og batterier er altså å ta disse
med deg neste gang du skal handle dagligvarer!

Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold
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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 brennbar som blir
deponert.

24

HIM sitt deponi ved Toraneset Miljøpark påvirker ikke
Ålfjorden
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.”

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. Foto: Tom Alvestad, Uni Miljø
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klipp ut

Årabrot Miljøpark

Toraneset Miljøpark

Etne Miljøstasjon

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag 08:00-15:00
Onsdag
08:00-19:00
Lørdag
09:00-14:00

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

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

Mobile mottak:
Bokn, Føresvik

Skjoldastraumen

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

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

Slåttevik

Vikedal

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

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

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 - foto: Geir Øyvind Gismervik - trykk: hbo.no
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