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Hias er delt i to. Nå er det

som tar hånd
om avfallet ditt
Fra mai/juni deles
dunkene til papir
og glass/metall ut
Se side 4

Husk å rydde plass

Vend og se baksiden!
Todelt infoblad fra Hias og Sirkula

Telefon: 62 54 37 00

Hias sin renovasjondel har blitt

Nå er det Sirkula som henter avfallet ditt, og
du besøker Sirkulas gjenvinningsstasjoner.
Hias er nemlig splittet i to.
Det har skjedd mye siden Hedemarken Interkommunale
Avløpssamband (HIAS) i 1987 fikk ansvar for å ta hånd om
renovasjon på Hedmarken. HIAS ble opprettet fordi Mjøsa
hadde blitt veldig forurenset, og en bygde renseanlegget i
Sandvika. En så også at forurensinga av Mjøsa hadde en
sammenheng med hvordan avfall ble kastet. Samarbeidet om
håndtering av avfall på Hedmarken ble derfor også lagt til
HIAS.
De siste 29 årene har vi gått fra å kaste alt i en dunk og på
ulike dynger, til dagens sorteringssystem med mange forskjellige avfallstyper. På 20 år har mengden vi kaster hver og
en av oss, doblet seg. Avfallet har også blitt mer sammensatt,
og behandles hver for seg slik at de ulike materialene i det
kan gjenbrukes til å lage nye ting. Det gjør at jordas råstoffer
spares lenger, til glede for både oss og ikke minst kommende
generasjoner. Samtidig tas miljøgifter som kan skade både
helsa vår og naturen, forsvarlig hånd om for seg.

Utviklinga innen avfallsbransjen går fort. Det kommer hele
tiden ny kunnskap om materialer, farlige stoffer og metoder
for gjenvinning. Det er et marked for behandling av avfallet
vi samler inn, som stadig endrer seg både nasjonalt og internasjonalt. Måten en må styre og drifte avfallsordningen på
har de senere årene blitt veldig forskjellig fra vann og avløp.
Der tenkes det 50 til 100 år fram i tid når rør skal graves ned
i bakken og store driftsanlegg etableres eller oppgraderes på
Hedmarken. Det krever en annen type styring for å være
effektiv enn for renovasjon. Rammebetingelsene til renovasjon og vann og avløp har også blitt veldig ulike, med ulike
regler å forholde seg til.
Derfor vedtok de fire kommunene som eier Hias at selskapet
splittes i to. 17. mars ble Sirkula IKS stiftet for å ta hånd om
avfallet fra husholdningene på Hedmarken.

Avfallets historie - Fra «skuli» og dynge
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Hver og en
håndterte
avfallet selv.
Matrester
(skuli) til
gris, skraphandlere,
noen avfallsgrosisster.

Egen lov
om kommunal
renovasjon.
Kommunene kunne
nå innføre
obligatorisk renovasjon.

Slutt på å
tippe avfall
rett i Mjøsa,
slik som det
til da ble
gjort f. eks på
Tjuvholmen i
Hamar.

Kommunale
fyllplasser
etableres,
som Tandeskogen,
Gålås, Nødslemyra og
Hammaren.

Det
innføres
tvungen
renovasjon i
tettbygde
strøk.
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1987
Hedemarken Interkommunale Avløpssamband (HIAS) som så
langt hadde vært et
rent vann- og avløpsselskap, får ansvar
også for husholdningsavfall i kommunene
Hamar, Vang, Løten,
Stange og Ringsaker.

1988
Heggvin
etableres pga
hensyn til
miljø, økte
avfallsmengder og
plassmangel
på de
kommunale
fyllplassene.

1990

1991

Innføring av
tvungen renovasjon for alle, hvor
alt gikk i en dunk.
Hias får ansvar
for innsamling av
avfall hjemme hos
husholdningene
i Hamar, Vang,
Løten og Stange.

Kildesortering
testes
ut, og
innføres
i noen
områder

www.sirkula.no

E-post: post@sirkula.no

Adr.: Sirkula IKS, Pb 3, 2301 Hamar

Fakta om Sirkula
Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten
og Stange. IKS står for at vi er
interkommunalt selskap. Selskapet
utfører avfallstjenesten på oppdrag
fra sine eierkommuner.

Kort om

Sirkulas sjef

Sirkula sørger for at avfallet de ca.
40 000 hustandene på Hedmarken
har, blir håndtert og behandlet forsvarlig videre. Vi følger internasjonal
og nasjonal politikk når det gjelder
overordnet håndtering av avfallet.
Avfallsplanen for Ringsaker, Hamar,
Stange og Løten sier hvordan avfallet skal håndteres på Hedmarken.

Navn: Grethe Olsbye
la IKS
Jobb: Administrerende direktør i Sirkula
Alder: 53
as fra 1999,
Jobberfaring: Administrasjonssjef i Hias
gglund
renovasjonssjef fra 2009. Tidligere Hägglund
Moelv AS og Aftenposten AS
Familie: Mann og barn
Hobby: Kor og kultur
Favorittmat: Tronds restepizza
obber i
Mest stolt av: Etter familien, alle som jobber
Sirkula og alt vi får til!
Misliker: Urettferdighet
Gjør meg glad: Familieturer i naturen
Livsmotto: Det får vi til!

Det er 51 ansatte i Sirkula som jobber på fem gjenvinningsstasjoner,
Heggvin avfallsanlegg, Gålåsholmen mottak for hageavfall og som
fagrådgivere/i stab. Sirkula leier inn
administrative tjenester fra Hias IKS.
Disse utgjør Sirkulas styre: Nina
Myren Sortehaug (styreleder), Arne
Olav Loeng (nestleder), Karianne
Eide Longva, Kristin Børresen,
Harald Romstad, Terje Dahl (ansattvalgt repr.) og Britt Solvår Morken
(ansattvalgt repr.).

Hva blir nytt for deg?
Du som bruker av våre tjenester vil ikke merke store forskjellen, men renovasjonstjenestene til gamle Hias endrer nå
gradvis utseende, og får Sirkula-navnet på seg.
Sirkula har samme telefonnummer som Hias hadde,
tlf: 62 54 37 00. På nett gjør du lurt i å besøke
www.sirkula.no for å komme til f. eks tømmekalenderen og
åpningstider på gjenvinningsstasjonen. Vi skal i løpet av året
få nye, mer brukervennlige nettsider for www.sirkula.no.

Åpningstidene på gjenvinningsstasjonen er som før.
Tømmekalenderen gjelder også fortsatt, både i papir, på
nett og appen Min renovasjon. Du vil få tilsendt ny tømmekalender i papir når henting av glass/metall og papir hjemme
starter opp i høst.

til felles sortering og gjenvinning

1995

1996

2001

2003

2008

2010

2014

2016

Gjenvinningsstasjonene
i Hamar
(Stavsberg),
Brumunddal, Moelv
og Stange
åpnes.

Full kildesortering
på Hedemarken.
Matavfall og restavfall
hentes hjemme. 44
småsamlere åpnes
hvor papir, drikkekartong, glass- og
metallemballasje og
tekstiler leveres.

Plast sorteres og
leveres i egen plastsekk hjemme. Mjøsanlegget på Lillehammer hvor matavfallet
behandles, åpnes av
eierne Hias, GLØR og
GLT-Avfall som alle
sorterer ut matavfall i
sine 12 eierkommuner.

Innbyggerne i
Hamar,
Løten og
Stange får
tilbud om
henting
av papir
hjemme.

Hias tar
over
ansvaret for
innsamling
av avfall
hjemme
hos husholdningene i
Ringsaker.

Innbyggerne i
Ringsaker får
tilbud om
henting
av papir
hjemme.

Gålåsholmen
mottak for
hageavfall
åpnes pga.
plassmangel
på Stavsberg
gjenvinningsstasjon.

Renovasjonsvirksomheten
skilles ut av Hias IKS, og
Sirkula IKS etableres.
Glass/metall og papir vil
etterhvert hentes hjemme
for å gi bedre sortering,
samtidig som de 20 år
gamle småsamlerne er
modne for utskifting, og
derfor fases ut.
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Åpningstider
gjenvinningsstasjonen

Alternativt
valgt beholder
for glass/metall

Hamar (Stavsberg)
Mandag til torsdag kl. 10 - 19
Fredag kl. 10 - 16
Lørdag kl. 09 - 14

35 LITER

140 LITER

Høyde: ca. 110 cm
Bredde: ca. 50 cm
Dybde ca. 55 cm

Gålåsholmen (Hamar)
OBS! Kun hageavfall
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 13- 19
Onsdag og fredag kl. 10 - 16
Lørdag kl. 09 - 14

140 LITER

Høyde: ca. 110 cm
Bredde: ca. 50 cm
Dybde ca. 55 cm

Høyde: ca. 42 cm
Bredde: ca. 36 cm
Dybde ca. 40 cm

Nå får du dunkene til
papir og glass/metall

Brumunddal
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 13- 19
Onsdag og fredag kl. 10 - 16
Moelv
Mandag og torsdag kl. 13- 19
Onsdag kl. 10 - 16

Fra mai/juni vil du få utdelt to beholdere; en til
papir/drikkekartong og en til glass-/metallemballasje. Selve tømmingen av beholderne
starter opp fra høsten av.

Stange
Mandag, tirsdag, torsdag: kl.13- 19
Onsdag og fredag kl. 10 - 16
Løten (Heggvin)
Man, ons, tors, fre kl. 08 - 16
Tirsdag kl. 08 - 19

Når ta i bruk

Beholderne er det meningen at du skal ta i bruk fra
september, siden de først blir tømt fra oktober. I mellomtiden bruker du
småsamlerne og gjenvinningsstasjonene som vanlig.

Tømmedag

Du får ny tømmekalender for papir/drikkekartong og glassog metallemballasje, og info om hva som kan kastes i beholderne, før tømmingen av dem starter. Papir vil bli hentet hver 4. uke, og glass- og metallemballasje
hver 8. uke, med unntak av enkelte borettslag, sameier og lignende.

Spørsmål? Ring oss på telefonnr.
62 54 37 00 hverdager kl. 08 - 15

Varsel Ønsker du varsel om tømming dagen før, får du det som i dag enten
via appen Min Renovasjon eller SMS-varsel som kan bestilles på
www.sirkula.no - tømmekalender, alternativt ring oss på tlf. 62 54 37 00.
Størrelse

www.sortere.no gir deg svar på
hva som skal kastes hvor

Fra oktober er det mulig å bytte til annen beholderstørrelse
dersom den du fikk utdelt viser seg å ikke passe ditt behov. Du betaler som
tidligere renovasjonsgebyr etter størrelsen på beholder for restavfall. Det skal
lønne seg å kildesortere mest mulig, så minst mulig havner i restavfallet. Hva
slags størrelse du velger til de andre dunkene enn restavfall, har derfor ikke
noe å si for gebyret.
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Grunnen til at det innføres, er at
henting av mer avfall hjemme gir bedre sortering som er bra for miljøet,
samtidig som de 20 år gamle småsamlerne var modne for utskifting.

Småsamler

Utgis til husstander i Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange.

Småsamlerne blir stengt etter at henting av avfallet hjemme
er i gang hos alle i ditt område. Ønsker du å overta en småsamler?
Se www.sirkula.no for muligheter for det.

Avfallsskur

Har du planer om å bygge avfallsskur? Se www.sirkula.no for
retningslinjer for hvordan det skal utformes.

www.
4

Avisa trykkes på papir som er
100 % resirkulert, og hos et
svanemerket trykkeri

.no

