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Våre abonnenter blir stadig flinkere til
å sortere!

HIM behandler ditt avfall på beste måte for miljøet! Hjelper du oss med det?
For et par år siden ble renovasjonsordningene i HIM-kommunene lagt
om, også hytterenovasjonsordningen.
Dette ble gjort for at du som abonnent
skal ha mulighet for å kildesortere
matavfall, plastemballasje og papiravfall både hjemme og på hytta.
Materialgjenvinning er den mest høyverdige formen for gjenvinning og både
EU, sentrale myndigheter i Norge og HIM
jobber derfor for at denne skal øke.
Som en følge av endringene som ble
gjort har sorteringsgraden økt fra 45 til
57 prosent de siste årene. Over halvparten av avfallet sorteres altså ut slik
at HIM kan sende dette til materialgjenvinning. Dette er bra for miljøet,
og for HIMs økonomi og dermed også
renovasjonsavgiften.
Imidlertid ser HIM at enkelte ”tar ferie
fra sorteringen” på hytta. Hytterenovasjonsordingen er dimensjonert ut fra at
avfallet skal kildesorteres, og pga. at
ca ¾ av hytteavfallet kan gjenvinnes,
fører manglende kildesortering ofte til
overfulle restavfallsbeholdere. Dersom
noen kaster blandet avfall i beholderne
for papir- og matavfall, ødelegger de
for dem som sorterer. Avfallet kan da
ikke gjenvinnes.
Så hvorfor legge fra seg de gode
vanene når du også kan kildesortere
på hytta! HIM hjelper deg til en miljøvennlig fritid!

Hvordan skal jeg sortere mitt avfall?
Hytterenovasjonsordningen består av beholdere til matavfall, papiravfall og restavfall. I tillegg kan du sette fram
sekk med plastemballasje.

Matavfall
hentes hver 2. uke

Plastemballasje
hentes hver 4. uke

Eks: matrester, potteplanter, kaffegrut og hageavfall:

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

Pakkes i komposterbare poser og
legges i beholder med brunt lokk
merket ”matavfall”. Matavfallsposer
kan du ta med deg hjemmefra. Eventuelt kan du få slikt ved å henvende
deg til din hyttekommune eller til
HIM. Det er viktig at du ikke benytter
vanlige plastposer fordi disse ikke kan
komposteres og lager ”trøbbel”
i komposteringsprosessen.

All plastemballasje skal skylles i
kaldt vann og tørkes før den legges i
plastsorteringssekken. Plastsorteringssekker kan du ta med deg hjemmefra. Eventuelt kan du få disse ved å
henvende deg til din hyttekommune
eller til HIM. Når sekken er full knytes
den godt igjen og settes ved siden av
papiravfallsbeholderen.

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

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

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

Restavfall
hentes hver 2. uke
Eks: Bleier, bind, vattpinner, tilgriset
emballasje, plastleker, engangs
barberhøvler og annet avfall som ikke
kan gjenvinnes.
Legges i beholder med grått lokk
merket ”restavfall”. Den beste måten
å få bedre plass i restavfallsbeholderen
på er ved å sortere ut plastemballasje.
Dette kan utgjøre så mye som halve
restavfallsvolumet! I fjor sommer
doblet HIM hentefrekvensen en del
steder. Dette vil vi også gjøre i
sommer!
Blir til: Energigjenvinnes.

Glass- og
metallemballasje
Eks: Glass til syltetøy, barnemat osv.,
hermetikkbokser, vinflasker og andre
flasker uten pant.
Leveres til et av HIMs returpunkt.
Liste finnes på www.him.as
Blir til:	Nye produkter av glass og
metall, isolasjonsmaterialer osv.

Grovavfall
Bygningsavfall og større gjenstander
må leveres til et av HIMs betjente
mottak.

Elektrisk- og
Elektronisk avfall
og farlig avfall
Slikt avfall må leveres til et av
HIMs betjente mottak. EE-avfall
kan også leveres til butikker som
selger tilsvarende produkt eller til
HIM sitt mobile mottak.

Kompostering

2.

1.

HIM tømmer denne og
frakter matavfallet til
Toraneset Miljøpark.

3.

Der tilsettes oppfliset
rent trevirke før det
legges i ranker.

Du sorterer eget
matavfall og kaster
det i den brune
beholderen.

4.

5.

Visste du at matav

fallet ditt blir til et

næringsrik

Rankene luftes godt,
slik at nyttige kompostbakterier omdanner
dette til kompost.

Komposten ettermodnes i noen
måneder før den er klar for salg.

el etter at du ha
jordforbedringsmidd

r kastet det i den br

Kompost kan du kjøpe billig ved ett av HIM sine betjente mottak.

Når du

jord trenger du ik
planter i HIM hage

ke gjødsle på flere

HIM hagejord – perfekt til plenen! Stenfri, ugressfri, næringsrik og lett å legge!
HIM matkompost – perfekt til

kjøkkenhagen eller bedet!

år!

une dunken?

Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold. post@him.as

B

HIM har betjente mottaksanlegg på Toraneset
i Skjold, Årabrot i Haugesund og Tongane
i Etne. I tillegg vil vi plassere ut et mobilt
mottak flere steder i distriktet to helger i vår
og to helger til høsten.
For å øke tilgjengeligheten ved våre ordinære
mottak har HIM nå også lørdagsåpent ved
Toraneset Miljøpark.
Mottakene tar i mot alle typer avfall fra privatpersoner, hyttefolk og mindre bedrifter. For å
redusere HIMs behandlingskostnader og øke
miljønytten er det viktig at alle sorterer eget
avfall iht. skiltingen. De ansatte på anleggene
vil selvsagt veilede og hjelpe til ved behov.
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HIMs betjente mottak – nå også mobile!
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
HIMs behandlingskostnader. Resten dekkes av
renovasjonsavgiften.
Når du leverer ditt hytteavfall til våre mottak
og sorterer det, sørger du for at HIM kan
behandle dette på beste måte for miljøet!
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Husk på at det er ul
me!
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ÅPNINGSTIDER

----------------------------------------------------------------Årabrot Miljøpark			
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag
Lørdag

klipp ut

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

Toraneset Miljøpark
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Torsdag
Lørdag

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

Etne Miljøstasjon 			
Mandag og onsdag
Lørdag 14/4, 21/4, 28/4, 5/5 og 12/5

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

Mobile mottak
Bokn, Føresvik

Skjoldastraumen

Fredag 20/4 kl 16:00-18:00
Lørdag 15/9 kl 09:00-11:00
Lørdag 29/9 kl 15:00-17:00

Lørdag 21/4 kl 15:00-17:00
Lørdag 28/4 kl 15:00-17:00
Fredag 28/9 kl 16:00-18:00

Tysværvåg

Vikedal

Lørdag 21/4 kl 09:00-11:00
Lørdag 28/4 kl 09:00-11:00
Lørdag 15/9 kl 15:00-17:00

Fredag 27/4 kl 16:00-18:00
Fredag 14/9 kl 16:00-18:00
Lørdag 29/9 kl 09:00-11:00

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

