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Problemer med lukt eller makk i ditt avfall?

EU, Norge og HIM har lenge arbeidet etter avfallshierarkiet. Dette har ført til økt fokus på kildesortering, gjenvinning
og at svært lite avfall nå deponeres.

Organisk avfall begynner å brytes ned med en gang, nedbrytingen går fortere om sommeren. Dette kan noen ganger
medføre sjenerende lukt, makk og «sudra».

Sirkulær økonomi
Konkret er framveksten av en ny «sirkulær økonomi» en erkjennelse
av at mange råvarer ikke er evigvarende, men kommer til å bli brukt
opp en gang (gjelder f.eks. metall, fosfor og olje). Videre er det langt
mindre ressurskrevende å produsere nye produkter av avfallsbaserte
råvarer enn av jomfruelige. Endelig representerer en framvoksende
gjenvinningsindustri økt behov for utvikling, kompetanse og arbeidskraft.
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Nå jobber EU og Norge videre mot konkrete og strengere gjenvinningsmål. Dette sees på som en viktig forutsetning for en ny sirkulær
økonomi i motsetning til dagens «bruk og kast økonomi».
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Økt materialgjenvinning og ombruk bringer knappe naturressurser inn
i et kretsløp igjen, slik at naturressursene kan brukes igjen og igjen
og igjen.
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Nedenfor får du noen tips som kan redusere problemet:
• Rengjør / skyll beholderne regelmessig
• Knyt avfallsposen godt igjen
• Sørg for at matavfallsbeholderen er helt tørr når den tas i bruk
• Ha gjerne en avis e.l. i bunnen av mat- og restavfallsbeholderen
• Dersom du har mye rekeskall e.l. og det er varmt og lenge til neste tømming bør dette fryses midlertidig
• Skyll plastemballasjen godt. Skitten plastemballasje skal kastes i restavfallet
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Kildesortering bidrar til et bedre miljø og til nye arbeidsplasser

UTVINNING
AV RÅVARE

HIM-nytt

Usikker på
tømmedag?

Ødelagt eller
defekt beholder?
Kontakt HIM så
ordner det seg.

Følg HIM på Facebook
Ved å følge oss vil du bl.a. få nyheter fra HIM.
gode råd om sorterings, hage- og middagstips osv.
Følg oss på facebook.com/himiks
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Når du sorterer eget avfall bidrar du til et bedre miljø og til å skape
«miljøriktige» arbeidsplasser. HIM får betalt for avfallet ditt når du
kildesorterer, men må betale for å levere avfall til forbrenning.
På denne måten bidrar din kildesortering også til å holde
renovasjonsavgiften lav.

Vellykket auksjon på Affi Bruktbutikk

Åpningstider
Dårlig plass i restavfallsbeholderen?
Abonnenter som er flinke til å kildesortere opplever sjelden at dette
er et problem. F.eks. vil du få langt bedre plass i restavfallsbeholderen ved å sortere ut plastemballasje. Dersom du også sorterer ut
matavfall, papiravfall og glass- og metallemballasje vil restavfallet
ofte ikke utgjøre mer enn noen bæreposer hver 14. dag.
Det finnes også gode økonomiske argumenter for å kildesortere:
Kildesortert avfall er en råvare HIM får betalt for når vi sender den
til gjenvinning. Ved dårlig kildesortering kastes mye av dette i
restavfallet. Behandling av restavfall er dyrt, og mindre restavfall
bidrar til at HIM kan holde renovasjonsavgiften lav.

Argumenter for å kildesortere:
• Du får bedre plass i restavfallsbeholderen.
• Du sparer miljøet.
• Du bidrar til å holde renovasjonsgebyret lavt.
• Plastemballasje/olje er en ikke-fornybar ressurs/råvare som det er
viktig å gjenvinne.
• Det er viktig at råvaren ikke inneholder annet enn ren og
tørr plastemballasje.
Usikker på om du sorterer riktig? Se våre nettsider eller sortere.no.

Årabrot Miljøpark

Toraneset Miljøpark

Etne Miljøstasjon

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag
Onsdag
Lørdag

Mandag, tirsdag,
onsdag og fredag
Torsdag
Lørdag

Mandag og onsdag
15:00-19:00
Lørdag 30.april,
7. mai, 1. og 8. oktober 09:00-14:00

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

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

Hos de ca. 100 personene som deltok ved auksjonen satt latteren løst,
og alle de 40 varene som var lagt fram ble solgt i løpet av den lille
timen auksjonen pågikk. HIM er svært fornøyd med arrangementet,
og satser på å gjenta dette også til høsten.

Mobile mottak
Føresvik ved idrettsplass
Bokn

Muslandsvåg
ved tidligere butikk, Tysvær

Slåttevik ved frisør
Tysvær

Vikedal ved småbåthavna
Vindafjord

Fredag 16. september 17:00-18:30

Lørdag 17. september 10:00-12:00

Torsdag 15. september 17:00-18:30

Onsdag 14. september 17:00-18:30

Lørdag 24. september17:00-18:30

Onsdag 21. september 17:00-18:30

Fredag 23. september 17:00-18:30

Torsdag 22. september 10:00-12:00

HIM har også hatt mobile mottak disse stedene nå i april.

www.him.as

facebook.com/himiks

HIM IKS, Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold

Nylig arrangerte HIM auksjon ved bruktbutikken på Årabrot
Miljøpark for 5. gang. I forkant av auksjonen ble det servert
gratis kake og kaffi.

Telefon: 52 76 50 50

post@him.as

Hensikten med auksjonen er først og fremst å sette fokus på avfallsreduksjon og gjenbruk. Når varer produseres og fraktes brukes det
energi og råvarer som bidrar til forurensning og økte klimautslipp.
Det er derfor bra for miljøet å handle brukt framfor nytt.

På Affi Bruktbutikk kan du finne antikviteter, byggevarer,
barnevogner og alt mulig annet i en fin miks.
Andre nyttige gjenbrukstips:
• La naboer, slekt og venner arve barneklær eller selg det på:
Finn.no, Facbook, bruktmarkeder eller lignende.
• Lever brukt tøy til Fretex, UFF eller en annen organisasjon
du stoler på
• Inviter venner og til sosial «(kles)byttekveld»
• Samle opp ting og inviter nabolaget til «garasjesalg»
PS! Dersom din forening ønsker å arrangere loppemarked eller
lignende kan dere søke HIM om støtte.

Usikker på om du
sorterer riktig?
Se våre
nettsider www.him.as
eller sortere.no.

Når du sorterer foredler du eget avfall til en viktig råvare

Portrett av vår lærling - Aleksander

Visste du at du er 1. ledd i en viktig råvarekjede når du sorterer eget avfall? Vi skal her følge matavfallet fra
ditt kjøkken til nytt produkt!

HIM har for tiden to lærlinger som skal bli fagarbeider i
gjenvinningsfaget. Her kan du bli bedre kjent med en av
dem; Aleksander Madsen.
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HIM tømmer denne og frakter matavfallet til
Toraneset Miljøpark.

3 Der tilsettes oppfliset rent trevirke
før det legges i ranker.

Kjell Ebne driver Ebnes Hageplanter og har
god kunnskap om å lage god jord.

Kunsten å lage god jord
HIM besøkte nylig Kjell Ebne på Karmøy. Han kan dette og
deler gledelig sin kunnskap.

I tillegg er komposten svært næringsrik. Kompost er derfor gunstig å
bruke de fleste steder.

Kjell Ebne driver Ebnes Hageplanter like bak hotellet ved «flyplasskrysset» på Karmøy.

Noen planter liker imidlertid svakt sur jord. Dette gjelder for eksempel
de fleste (men ikke alle) nåletrær. Det samme kan sies om rhododendron. Det er derfor viktig å vite hvilken type jord de ulike plantene
foretrekker. Dette pleier å stå på «bruksanvisningen» når du kjøper
planter eller frø.

I 1982 kjøpte han et lite småbruk og begynte da å bygge opp sin
virksomhet. For den måtte virkelig bygges opp; jordsmonnet var
skrint og plassen var forblåst.
Han så potensialet i noen store graner mot sør-øst som gav le for
vinden. Deretter plantet han noen flere trær som gav le for
nordavinden. Han fikk også en del stein som han lagde terrasser av.
Av greiner og planteavfall fra trærne laget han næringsrik kompost,
og nå bestyrer han en frodig plett med et variert plante- og fugleliv.
Ebne snakker varmt om alle ressursene sine; det være seg kvistene
som han lager fin kompost av, tømmerstokkene som gir han ved og
som han lager fine planker og treprodukter av osv. Til og med
brenneneslene som vokser i de frodige komposthaugene nytter han;
både til mat og gjødsel.
Ebne er svært opptatt av samspillet i naturen, og mener at om jorda
er god og næringsrik så vokser det meste. Det er imidlertid viktig
å huske på pH-en; noen planter liker mest sur jord (pH 5-6), mens
andre liker den mer nøytral eller svakt basisk (pH 6-8).
Jorda på Haugalandet er ofte svakt sur, mens kompost er
svakt basisk (pH 7-8).

Et annet tips er å spre barnåler på jorda dersom denne ikke er sur
nok, eller bruk aske på plenen istedenfor kalk. Aske er svakt basisk,
og inneholder dessuten en rekke næringssalter og mineraler som
plantene trenger.
Det er imidlertid viktig å vite at asken er «produsert» av kun ren ved/
naturlige ting slik at du ikke sprer spiker, miljøgifter osv. på plenen
eller i bedet. Det samme gjelder selvsagt dersom du lager egen
kompost.
HIM lager næringsrik kompost av ditt matavfall og av hagevirke.
Dette selger vi rimelig fra våre anlegg. Vær derfor nøye med å kun
kaste matrester og annet organisk avfall som brytes ned oppi
matavfallsbeholderen!
Nysgjerrig på mer?
Informasjon om HIM sin kompost finner du på våre nettsider, mens
du kan besøke Ebnes Hageplanter på Facebook ved å skrive
«pittelitt».
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Du sorterer eget matavfall
og kaster det i den brune
beholderen.
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Rankene luftes godt, slik
at nyttige kompostbakterier
omdanner dette til kompost.

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

Når matavfall og treflis blir omdannet til kompost blir temperaturen
svært høy slik at skadelige bakterier og frø brytes ned og dør. HIM
måler temperaturen flere ganger underveis for at vi skal være sikre
på at dette skjer. Vi sender også prøver til analyse for å sjekke at
komposten ikke inneholder skadelige stoffer og for å dokumentere
næringsverdi osv. Deretter siktes komposten før den til slutt blir
godkjent ihht. reglene i Gjødselvareforskriften.

I 2015 solgte HIM 1.545 tonn kompost og kompostjord med sand.
Komposten er svært næringsrik og mye av jordproduktene erstatter
fossile torvbaserte jordprodukter. Dette gir betydelige klima- og
miljøgevinster. I tillegg er kompostering en forholdsvis rimelig
behandlingsform for matavfall, samt at HIM får inntekter
for salget.

HIM har nå levert ut matavfallsposer og
sekker til plastemballasje.
Samtlige abonnenter skal ha fått en pakning med matavfallsposer og en rull med plastsorteringssekker.
Service/Tjenestesenteret i egen kommune eller HIM vil levere ut slikt utstyr dersom du ikke har fått dette.
Det beregnes ca. en plastsorteringssekk hver 4. uke og ca. 3 matavfallsposer hver uke. Dersom du har et
større forbruk enn dette, kan du kjøpe matavfallsposer og plastsorteringssekker hos kommunen eller ved
HIM sine mottak. NB! Matavfallsposene er 100% komposterbare og må ikke forveksles med en vanlig
plastposer som ikke kan komposteres.

Aleksander er 20 år og har gått et år på Teknisk og Industriell
Produksjon (TIP) og et år på Industri- Teknologi (INT) ved Haugaland
videregående skole. Deretter fikk han lærlingeplass hos HIM hvor
han har vært i snart to år. Han er for det meste å finne ved
Toraneset Miljøpark, men har i løpet av læretiden deltatt ved alle
deler av HIM sin virksomhet; renovasjonsbil, mobil innsamling,
innsamling av farlig avfall osv.
I tillegg har han vært igjennom mange eksterne kurs og tatt en
rekke sertifikater. Bl.a. «Gravemaskin», «Truck» og «Hjullaster».
Ellers så sorterer, kvalitetssikrer og klargjør han ulike avfallsfraksjoner for videre transport til gjenvinning, kjører anleggsmaskiner, veileder kunder og lignende. Arbeidet er stort sett
renslig og det er alltid påbudt med godkjent arbeidstøy og
nødvendig verneutstyr.
Aleksander fattet interesse for avfall og gjenvinning etter en
praksisperiode før han ble lærling. Ellers har han hørt at et
fagbrev innenfor gjenvinningsfaget er etterspurt mange steder,
også utenfor avfallsbransjen.
På privaten er han interessert i bil, og for tiden jobber han med å
pusse opp en campingbil. Det er kjekt å ha når han skal på festival
til sommeren!
Aleksander Madsen er lærling i gjenvinningsfaget.

Aleksander er overrasket over hvor variert arbeidet er og anbefaler
gjerne utdanningen til andre. Jeg stortrives med varierte arbeidsoppgaver og kjekke kolleger!

HIM har overtatt ansvaret for slamrenovasjon
En del hus i HIM- området har septiktank som må tømmes regelmessig. Fra 1. januar overtok HIM ansvaret for at disse blir tømt og for
å sende ut faktura. Det er fortsatt kommunen som godkjenner nye anlegg og som følger opp evnt. feil og mangler ved eldre anlegg.
Det er derfor HIM som skal kontaktes om fakturaer og betaling ved forhold som gjelder fra 1. januar 2016. Forhold/fakturaspørsmål som
gjelder 2015 og eldre skal den enkelte kommune ta seg av. Det er HIM som skal håndtere søknader om fritak ved stenging av anlegg.
Tømming utføres av firmaet SJT Miljø as på vegne av HIM IKS. De fleste anlegg vil få tømming hver 2. år. SJT varsler om tømming
ca. 2 uker på forhånd. Bestilling av ekstratømming gjøres ved henvendelse til HIM. Dersom det utenom ordinær åpningstid oppstår akutte
forhold kan SJT sin vakttelefon 982 98 366 benyttes. HIM lager næringsrik kompost av slammet.

HIM eies av kommunene Bokn, Etne, Tysvær, Vindafjord og Haugesund og utfører alle renovasjonstjenester for disse kommunene.

