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HIM-nytt

Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr. 1 2015

INFORMASJON

Sjekk ut våre nye
nettsider!
HIM har i vinter arbeidet med å forenkle og forbedre våre internettsider. Sidene er i moderne layout, og er også tilrettelagt
for bruk på mobile enheter. Hensikten med de nye nettsidene
er bl.a. at det skal være lettere å finne fram til relevant informasjon. Det er også lagt opp til selvbetjening med skjemaer
for søknader osv.
På våre nettsider kan du også finne informasjon om
bl.a.:
• Tømmedag/ tømmekalender/App. og SMS- varsling
• Riktig sortering
• Åpningstider og priser
• Tilleggstjenester
• Affi Bruktbutikk og skattkamrene
Våre sider www.him.as bør altså være vel
verdt et besøk!

Usikker på
tømmedag?
Last ned vår nye app
og få digital
tømmekalender

Visste du at du
kan søke HIM
om midler til å
opparbeide felles
samleplass?
Søknadsskjema og retningslinjer
finnes enkelt på våre nye
nettsider: www.him.as

HIM er nå ferdig med å levere ut
poser og sekker
HIM har nå levert ut komposterbare matavfallsposer og sekker til plastemballasje.
Samtlige abonnenter, også våre hytteabonnenter, skal ha fått en pakning med
matavfallsposer og en rull med plastsorteringssekker. Posene og sekkene skal ligge oppå,
eller like i nærheten av dine avfallsbeholdere. Dersom du ikke har fått poser og sekker vil
du kunne få nye hos kunde-/servicesenteret i din vertskommune eller ved et av HIM sine
betjente mottak.
NB! Matavfallsposene er 100% komposterbare og må ikke forveksles med en vanlig plastpose.

Igor Grisk Evics.

EE-avfall
Farlig avfall

Folk blir stadig flinkere til å sortere
ut farlig- og elektrisk avfall!
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Farlig avfall er alle stoff som er faremerket: giftig, miljøskadelig, helseskadelig, etsende,
brannfarlig osv. Farlig avfall finnes dessuten i de fleste elektriske produkter.
Dersom slike stoff ikke sorteres ut og håndteres separat representerer de en alvorlig fare
for mennesker, helse og miljø. Farlig avfall eller EE-avfall skal derfor leveres til et av HIM sine
betjente mottaksanlegg. Dette er gratis. EE- avfall kan også leveres gratis til forhandler av
tilsvarende produkt. Som det framgår av grafen er det svært gledelig at våre
abonnenter blir stadig flinkere å sortere ut slikt avfall. EE- avfall levert til forhandlere osv.
er ikke med i grafen.
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Det finnes også gode økonomiske argumenter for å kildesortere:
kildesortert avfall er en råvare HIM får betalt for når vi sender den til
gjenvinning. Behandling av restavfall er dyrt, og mindre restavfall bidrar
til at HIM kan holde renovasjonsavgiften lav.
Det er Grønt Punkt som sørger for at plastemballasjen gjenvinnes. De har
forpliktet seg til å materialgjenvinne minst ¾- deler av plastemballasjen
og krever at transporten skal skje på den miljømessig mest fornuftige
måten. Det er langt enklere å lage nye produkter av gjenvunnet avfall
enn av jomfruelige råvarer. For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes
spares derfor 2 kilo olje.

Hytterenovasjonsordningen består av beholdere til matavfall, papiravfall og restavfall. I tillegg har du nettopp fått utlevert plastsorteringssekker og matavfallsposer.

Matavfall – hentes hver 2. uke
Eks: matrester, potteplanter, kaffegrut og hageavfall:

Farlig avfall

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

Glass- og metallemballasje
Eks: Glass til syltetøy, barnemat osv., hermetikkbokser,
vinflasker og andre flasker uten pant.
Leveres til ett av HIM sine returpunkt.
Liste finnes på www.him.as
NB! Drikkeglass, ildfaste former, porselen, keramikk, speilfliser osv.
er ikke emballasje og skal derfor kastes i restavfallet!
Blir til: Nye produkter av glass og metall, isolasjonsmaterialer osv.

Plastemballasje – hentes hver 4. uke

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.

Hvordan skal jeg sortere mitt avfall?

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 samle inn.
• Det er viktig at denne råvaren ikke inneholder annet enn ren og tørr
plastemballasje.
Usikker på om du sorterer riktig?
Se våre nye nettsider www.him.as eller sortere.no.
HIM har dessverre registrert dårlig eller manglende kildesortering i en del
hytteområder. Dette har medført at HIM har måttet kjøre doble restavfallsruter om sommeren noen steder. HIM håper at økt kildesortering
kan redusere denne ekstrakostnaden.

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.

Grovavfall
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.: Lyspærer, sparepærer, lysstoffrør, batterier,
lommelykter, mobiltelefoner og annen småelektronikk,
tv-er, elektriske brytere, mobilladere, elektrisk verktøy,
ledninger osv.

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.

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!
Blir til: Materialgjennvinnes til nye produkter av plast og metall
Miljøskadelige komponenter demonteres og behandles
på godkjent mottak

Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold

Kildesortering gjør ditt matavfallet
til en lokal råvare!
Når du kildesorterer eget matavfall produserer HIM
næringsrik kompost av dette. Kompostering er en
forholdsvis rimelig behandlingsmåte som i tillegg har
stor klima- og miljønytte:

Det viktigste av alt er imidlertid å hindre at avfall
oppstår; dvs. at en unngår å kaste mat.

• Kunstgjødsel er svært ressurskrevende å produsere, og næringsstoffet fosfor er en ikke fornybar
ressurs.

• Ikke se blindt på datostemplingen når du
rydder i kjøleskapet. Matvarer som er merket
med «best før» kan benyttes etter denne
datoen dersom de lukter og smaker normalt.

• HIM sine kompost- og kompostprodukter er
lokalproduserte og kan i mange tilfeller erstatte
kunstgjødsel og dyre jordprodukter.
HIM har nylig fått utarbeidet et klimaregnskap for
våre kompostprodukter som bekrefter dette.

Foto: Kjartan Torvestad / HIM - trykk: hbo.no

• Mange jordblandinger inneholder torv som bidrar
til betydelige klimautslipp når de brytes ned.

Noen nyttige tips:
• Ha restemiddag minst en dag i uken.
Få tips på; restemat.no

Når du kaster mindre mat og kildesorterer maten
som ikke kan spises, sparer du penger i egen
husholdning. Du reduserer også HIM sine
behandlingskostnader slik at vi kan holde renovasjonsavgiften lav. I tillegg bidrar du til et bedre
miljø og får bedre plass i egen restavfallsbeholder.

✁

Åpningstider
Årabrot Miljøpark

Toraneset Miljøpark

Etne Miljøstasjon

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag
Onsdag
Lørdag

Mandag, tirsdag,
onsdag og fredag
Torsdag
Lørdag

Mandag og onsdag
Lørdag 18. og 25.april
02. og 09. mai,
03.- og 10. 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:
Muslandsvåg ved tidligere
butikk, Tysvær:

Føresvik ved idrettsplass,
Bokn:

Slåttevik ved frisør,
Tysvær:

Vikedal ved småbåthavna,
Vindafjord

Torsdag 16. april
Onsdag 22. april
Fredag 25. september 		
17:00- 18:30

Onsdag 15. april
Fredag 18. september
Torsdag 24. september
17:00-18:30

Fredag 24. april
Torsdag 17. september
Onsdag 23. september
17:00- 18:30

Fredag 17. april
Torsdag 23. april
Onsdag 16. september
17:00- 18:30

Lørdag 19. september 		
10:00- 12:00

Lørdag 25. april 		
10:00- 12:00

Lørdag 18. april		
10:00- 12:00

Lørdag 26. september		
10:00- 12:00

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

HIM IKS, Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold, www.him.as post@him.as

telefon: 52 76 50 50

