Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as
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I tillegg til å stimulere til økt gjenvinning og kildesortering, jobber
HIM også med avfallsreduserende tiltak og ombruk:
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Om du har brukbare ting som du mener andre
kan bruke, kan du levere dette til ett av HIMs
skattkammer ved Toraneset Miljøpark eller Etne
Miljøstasjon. I Haugesund kan slikt leveres til Affi
bruktbutikk på Årabrot Miljøpark. Her finnes mange
”skatter” som kan brukes om igjen av andre!

•

HIM samarbeider med UFF (U-landshjelp fra Folk til
Folk) om innsamling av brukbare klær og sko. Dette
selges og overskuddet går til utviklingsprosjekter i
det sørlige Afrika og India. I 2010 ble det samlet inn 104 tonn klær og sko
i HIM- området!

ÅPNINGSTIDER

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

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

Toraneset Miljøpark
Mandag - onsdag, fredag
Torsdag
Lørdag 9/4, 16/4, 30/4, 7/5, se www.him.as

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

Etne Miljøstasjon 			
Mandag og onsdag
Lørdag 9/4, 16/4, 30/4, 7/5, se www.him.as

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

15:00-19:00
09:00-14:00
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HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet
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Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2011

Svar: Miljøhensyn
EU, Storting og Regjering jobber etter følgende felles mål:
1. Hindre at avfall oppstår
2. Ombruk
3. Materialgjenvinning
4. Energigjenvinning
5. Deponering

- redusert forbruk.
- noen kan ha bruk for det du ikke lenger trenger.
- lage nye råvarer av gjenvunnet avfall.
- produsere energi av avfall som ikke kan materialgjenvinnes.
- avfall som ikke kan gjenvinnes kan deponeres.

Målene er oppført i prioritert rekkefølge og kalles avfalls- Svar: Økonomi
hierarkiet. Som en kommunalt eid virksomhet forholder HIM I 2009 samlet HIM inn mer avfall fra hytte- /områdecontainseg til dette avfallshierarkiet. HIM har derfor vedtatt et mål erne enn restavfall fra samtlige husholdningsabonnenter
om minst 75% gjenvinning.
i Bokn, Etne, Tysvær og Vindafjord. Dette avfallet var til dels
usortert
og kunne ikke sendes til energigjenvinning uten
Videre ble det i 2009/2010 innført et nasjonalt forbud mot å
forsortering.
Ved å gå over til dagens hytterenovasjonslegge restavfall fra hytter og hus på deponi. Dette avfallet
energigjenvinnes nå ved moderne anlegg, der nær 100% av ordning har HIM hatt vesentlige besparelser.
energien i avfallet benyttes. Omleggingen har medført betySvar: Økt service
delige miljøgevinster og noe høyere behandlingspris.
Det er miljømessig sett bedre å materialgjenvinne avfall enn Den gamle hytterenovasjonsordningen ble til dels betydelig
å energigjenvinne det. HIM ønsker derfor å tilby deg som misbrukt, og dette medførte i mange tilfeller at våre hyttehytteabonnent en mulighet til også å behandle ditt hytte- abonnenter ofte kom til overfylte containere. HIM har vurdert
at mindre plastbeholdere på hjul ikke i samme grad innbyr
avfall på den miljømessig sett beste måten.
til misbruk. For å redusere misbruket er de største beholderne låst med innkastluker i lokket.
Ved å gå over til mindre beholdere var det også mulig å
etablere flere samleplasser enn før. Dette har medført at
de fleste hytteeiere har fått kortere avstand til
sin samleplass. Det er vårt håp at mange
og mindre samleplasser skal føre til en
økt privatisering og at abonnentene
i større grad tar ansvar for egne
beholdere.
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Hvorfor skal jeg sortere mitt hytteavfall?
Erfaringsmessig kan ca ¾ av hytteavfallet gjenvinnes. Renovasjonsordningen er dimensjonert ut
fra dette. Dersom du ikke kildesorterer eget avfall,
eller bare sorterer deler av dette, benytter du altså
bare av en liten del av den samlede beholderkapasiteten. Dette vil ofte føre til overfylte restavfallsbeholdere i hyttesesongen.
Det er også viktig at du ikke kaster annet avfall
oppi beholderen enn det den er beregnet for. Om
du for eksempel kaster blandet avfall oppi papirbeholderen, fører det til at papiret som allerede er
sortert ikke kan gjenvinnes. Avfallet kan heller ikke
hentes av renovasjonsbilen som henter inn papiravfall.

bidrar
Ved å sortere eget hytteavfall

satt lav renovasjonsavgift.

du til et bedre miljø – og til fort

Hvordan skal jeg sortere mitt hytteavfall?
Hytterenovasjonsordningen består av beholdere til matavfall, papiravfall og restavfall. I tillegg kan
du sette fram sekk med plastemballasje.
Matavfall – hentes hver 2. uke
Eks: matrester, potteplanter, kaffegrut og
hageavfall:
Pakkes i komposterbare poser og legges i
beholder med brunt lokk merket ”matavfall”. Matavfallsposer kan du ta med deg hjemmefra. Eventuelt kan du få
disse ved å henvende deg til din hyttekommune eller til
HIM. Ikke kast store mengder rekeskall og fiskeslo i matavfallet dersom du vil unngå lukt. Blir til: flott og næringsrik matkompost som 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.

Plastemballasje – hentes hver
4. uke
Eks: sjampoflasker, bæreposer, isbokser, ostepakker, rømmebeger osv.
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. Plastsorteringssekker kan du ta med deg hjemmefra. Eventuelt kan du få disse ved å henvende deg til din
hyttekommune eller til HIM. 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, er ved
å sortere ut plastemballasje. Dette kan utgjøre så mye som
halve restavfallsvolumet! Blir til: energi i form av lys og
varme.

Glass- og metallemballasje
Leveres til et av HIM`s returpunkt. Liste finnes
på www.him.as

Grovafall
Bygningsavfall og større gjenstander må leveres til et av
HIMs betjente mottak på Tongane i Etne, på Toraneset
i Vindafjord og Årabrot i Haugesund.

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.

Betjente mottaksanlegg
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.
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. Det koster fra 50 kr til
noen hundrelapper og dette dekker
deler av HIMs behandlingskostnader.
Resten dekkes av renovasjonsavgiften.

Rimelig kompost til salgs ved mottakene!
Jan Frøyland henter kompost ved Toraneset Miljøpark.

HIM har tre betjente mottaksanlegg:
(for åpningstider se siste side)

“Jeg har brukt en del kompost i bed og hage
og er godt fornøyd med produktet
– og jeg anbefaler det gjerne til andre!”

Jan Frøyland
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Kartet viser HIMs tre mottaksanlegg. De aller fleste av HIMs abonnenter vil være innenfor en
avstand på 20 km i radius fra ett av anleggene.

