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Jo fl inkere du er til å sortere, 
jo billigere blir det

Nye priser på gjenvinningsstasjonen fra 2019
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Nye tømmedager 
i 2019
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Nå bygges det 
kretsløpspark
side 2 og 3

Gavekort du kan 
bruke til jul
side 7 og 8
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På riktig vei for miljøet 
På Hedmarken peker pilen i 
riktig retning når det gjelder 
avfall og gjenvinning! I 2017 
ble for første gang under 
20 prosent av husholdnings-
avfallet restavfall. Hedmarken 
hadde også landets høyeste 
materialgjenvinningsgrad! Det 
er takket være den innsatsen 
hver og en av innbyggerne 
i regionen gjør hjemme i 
kjøkkenbenken og på gjenvin-
ningsstasjonene. Regionen har 
også hatt framsynte politikere 
som allerede tidlig på 1990-
tallet turte å legge til rette for 
sorteringsløsninger for avfall-
et. Framsynthet som er fulgt 
opp med nye og bedre av-
fallsordninger fra 1990-tallet 
og fram til i dag.

EU har nå vedtatt en 
«sirkulærøkonomipakke», 
som innebærer at råvarer som 
brukes til produksjon av pro-
dukter, skal brukes om igjen så 
mange ganger det er mulig, før 
de til slutt blir til restavfall. EUs 
målsettinger skal også innføres 
i Norge. Rundt om i Norge har 
mange en lang vei å gå, mens 
Hedmarken allerede nærmer 
seg det nivået vi skal ligge på i 
2025. Men noe må også vi som 
er gode, bli bedre på. Blant an-
net derfor slutter vi fra nyttår å 
ta imot restavfall gratis.

Sirkula skal fortsette å jobbe 
for gode løsninger for ombruk 
og gjenvinning av avfall på 
Hedmarken. Å se at det som 
har blitt gjort, gir resultater, 
gir inspirasjon til å stå på for 
å bli enda bedre i årene som 
kommer.

Admininstrerende direktør 
Grethe Olsbye

I snitt kaster hver innbygger på Hed-
marken drøyt et halvt tonn avfall i året. 
Mengden har nær doblet seg på 20 år. 
Mye av det som kastes, er knapt nok 
brukt.

– Vi ser at mye av det som kastes på 
gjenvinningsstasjonen, kan brukes 
lenger. I sammenheng med at gjen-
vinningsstasjonen på Stavsberg fl yttes, 
legger vi derfor til rette for at for ek-
sempel møbler, klær, kjøkkenutstyr, 
leker, datautstyr og sportsutstyr skal få 

lengst mulig liv. Det skjer gjennom å 
bygge en kretsløpspark, sier admin-
istrerende direktør Grethe Olsbye i 
Sirkula.

Kretsløpsparken vil bestå av funk-
sjonene som dagens gjenvinningsstas-
jon har, i tillegg til aktiviteter rundt 
ombruk. 

Sirkula har i samarbeid med 
arbeidsinkluderingsbedriften 
MjøsAnker planlagt et bygg med 

En kretsløpspark 
Ombruk er det sentrale når Sirkula nå bygger en 
kretsløpspark på Gålåsholmen ved Hamar. 
Kanskje vet du om en fl ink ombruksaktør som 
vil fl ytte inn sammen med oss?

Det er IKKE alt som skal i dunken for glass-  

 
På gjenvinnings-
stasjonen i ikke 
brennbart. Små 
mengder kan kastes 
i restavfallsdunken

Stekepanner og 
kasseroller 

På gjenvinningsstasjonen 
i metall

Glass- og 
metall-

emballasje

Se videointervju med Olsbye om 
bakgrunnen til at vi er så fl inke på 
Hedmarken, og siste status for 
selskapet på www.sirkula.no

Drikkeglass, krystall
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mottak/lager, reparasjonsverksted og 
butikker på området.

– Det er mange fl inke ombruksak-
tører i området. I kretsløpsparken er 
det plass til fl ere. Vi håper derfor fl ere 
vil bli med å skape bredde i ombruks-
tilbudene, enten det er reparasjon, 
redesign, ombrukssalg, utlån eller 
andre aktiviteter, sier Olsbye. 

Ta kontakt med Sirkula via e-post: 
oddvar.fauske@sirkula.no om dette 

kan være noe for deg eller noen du 
kjenner.

Kretsløpsparken skal etter planen tas 
i bruk om et drøyt år, fra 2020. 

Årsaken til at gjenvinningsstasjonen 
på Stavsberg fl yttes til kretsløpsparken, 
er at den etter 23 års virke har blitt 
for liten til dagens avfallsmengder og 
trafi kk. 

–Ved å fl ytte gjenvinningsstasjonen 
fra Stavsberg, fjerner man også mye 
trafi kk av biler og tungtransport fra 
boligområdet. Arealene blir dermed 
frigjort til andre formål, i samsvar med 
kommuneplanen, sier Olsbye.

reiser seg

Gassbokser
På gjenvinnings-

stasjonen i 
farlig avfall

 og metallemballasje. SLIK KASTER DU: 

På gjenvinnings-
stasjonen i ikke 
brennbart 

På gjenvinningsstasjonen i farlig 
avfall eller til butikker som selger 
lyspærer

På gjenvinnings-
stasjonen i ikke 
brennbart. Små 
mengder kan 
kastes i restavfalls-
dunken På gjenvinnings-

stasjonen i metall

Vaff el-/strykejern
På gjenvinnings-
stasjonen i EE-avfall 
eller til butikker som 
selger tilsvarende

Foto: iStockphoto.com

Ombruk er viktig i kretsløpsparken, med eget 
mottak på gjenvinningsstasjonen og plass til 
lager, verksted og butikker.

Lyspærer og lysrør

Ildfaste former
Speil og 
   vindusglass

Stenger og 
rør i metall
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Basseng i gummi

LaminatRingperm

CD/DVD

Julepapir

tekstiler
,
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Spar penger på å sortere

Betaling for alt restavfall fra 2019:

Neste år blir det betaling for alt restavfall som 
leveres på gjenvinningsstasjonen. Hensikten er 
å få mest mulig av avfallet til å bli nye ting.  
Ordningen blir også mer rettferdig. Den som 
forurenser mest, betaler mest.

Restavfallspriser fra 2019

Se våre nettsider for øvrige priser

• Minstepris  50,- 
• Per sekk (100 l)  50,-

• Svarte/ugjennomsiktige sekker 
kan ikke leveres

• ¼ m3 løst   125,-
• ½ m3 løst   250,- 
• 1 m3 løst   500,- 

Vi ser mye som kastes feil.
Lurer du på hvor noe skal 
kastes, spør betjeningen 
om hjelp.
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Jo mer avfall som sorteres slik at materialene i det kan 
gjenbrukes i nye ting, jo bedre er det for miljøet. Klær 
kan bli nye tekstiler, plast ny plast, papir nytt papir. 
Restavfall er avfall som er en blanding av ulike material-
er og ikke kan materialgjenvinnes. En får utnyttet ener-
gien i restavfallet når det brennes, men ikke materialene. 
Derfor er det bestemt at det skal kastes minst mulig 
restavfall, både lokalt, nasjonalt og i Europa.

To tredjedeler kastes feil
Folk på Hedmarken er generelt veldig fl inke til å sortere 
avfallet riktig. Samtidig viser analyser vi har gjort, at det 
dessverre er mye som ikke skal kastes i restavfallet. Hele 
67 prosent av det som kastes synlig i gjennomsiktig sekk 
på gjenvinningsstasjonen, skulle vært sortert ut. I svarte 
sekker er det enda mer som faktisk ikke er restavfall.

For å få ned mengden restavfall, innføres det betaling 
for alt restavfall du leverer på gjenvinningsstasjonen. 
 

Mer rettferdig for alle
Den nye ordningen blir mer rettferdig. Når vi ikke tar 
betalt for restavfallet på gjenvinningsstasjonene, er det 
alle abonnentene som betaler kostnaden for behandling 
av dette via renovasjonsgebyret. Ved i stedet å ta betal-
ing for restavfall på gjenvinningsstasjonen, er det den 
som kaster mest restavfall der, som betaler mest. Er du 
fl ink til å sortere avfallet ditt ut av restavfallet og ta vare 
på miljøet, blir det billigere. 

 mest mulig

Mange ting inneholder farlige stoffer, som ledninger, 
batterier, maling, elektronikk med mer. Kastes det i 
restavfallet, brennes det i ovner som ikke er laget for 
å ta forsvarlig hånd om miljøgifter. Da risikerer en at 
miljøgiftene havner i naturen og lufta vi puster inn.

For bedre å kunne se om det er feilsorteringer, 
deriblant farlig avfall i restavfallet, innfører vi derfor 
forbud mot levering av avfall i sekker hvor vi ikke 
ser innholdet. Vi legger til rette for at du kan sortere 
om til synlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men 
det beste er å gjøre sorteringsjobben før du besøker 
oss.

Du får kjøpt gjennomsiktige sekker i mange butik-
ker, og på gjenvinningsstasjonen for 40 kroner for 
en rull med 10 stykker à 100 liter hver.

Restavfall skal leveres synlig

Restavfall
33%

Papp
1 %Papir

6 %

Glass- og metallemballasje
4 %

Farlig avfall
0,2 %

EE-avfall
1 %

Plastemballasje
7 %

Matavfall
7 %

Trevirke
5 %

Planterester/
hageavfall

1 %

Tekstiler
32 %

Skumgummi
0,3 %Løse tepper

1,4 %

Isolasjon
0,5 % Gips

0,4 %

Bare 33 prosent av det som kastes synlig (gjennomsiktig 
sekk) på gjenvinningsstasjonene, er restavfall.

Når vi ser hva som kastes, kan vi hjelpe deg med å sortere riktig. Derfor blir det over nyttår 
slutt på at du kan kaste i svarte og fargede sekker på gjenvinningsstasjonen.

Få sorteringshjelp på www.sirkula.no

Det er fortsatt gratis å levere farlig avfall og alle andre 
avfallstyper enn restavfall på gjenvinningsstasjonen for private!
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Få varsel om 
tømming på mobilen

Med appen «Min renovasjon» kan du få 
varsel på mobilen om hva som tømmes 
og når. Du kan velge selv når du vil ha 
varselet.

Et annet alternativ er å skrive inn 
mobilnummeret og få gratis varsel via 
SMS. Det kommer kl. 19.00 dagen før 
tømming.

Skrive ut kalender 
for hele året

Under overskriften «Tømmekalender 
for hele året» fi nner du lenka «Her kan 
du laste ned tømmekalenderen for hele 
året». Klikk på den, og din tømmekalen-
der vil komme opp. Klikk på utskrifts-
ikonet i nettleseren, eller klikk på høyre 
musetast og velg «skriv ut».

Tømmekalender for 2019 kommer mot 
slutten av desember.

Sendes i posten til 
dem som har bedt om det
Har du bedt om å få tilsendt kalender i 
posten i 2018, sender vi den automatisk 
til deg også for kommende år. Unntak 
kan være om du bor i borettslag/sameie. 

Kalenderen sendes i posten i løpet av 
desember. Har du ikke fått den til 
2. januar, ta kontakt med oss på 
tlf. 62 54 37 00, eller e-post: 
post@sirkula.no  

Årsaken til at det blir noen nye tømmedager fra 28. januar, er at vi ønsker å gjøre innsamlingen av avfallet så eff ektiv og 
økonomisk som mulig.

Endringen ligger inne i tømmekalenderen for 2019, både i app, SMS-varsel, nettside og årskalenderen som kan skrives ut. 
Bor du i borettslag med egne beholdere, kan endringene være fra 2. januar. Se tømmekalender.

Fra 28. januar blir det 
nye tømmedager for 

noen avfallstyper. 

Nye tømmedager i 2019

!

Slik får du oversikt over når avfallet tømmes hos deg:
Gå inn på nettsiden www.sirkula.no. Skriv inn adressen din i tømmekalender-feltet 

som ligger på hovedsiden. Da ser du hvilke dager du har tømming. 
På samme nettside har du fl ere valg: 

1 2

Foto: Asgeir Høimoen

d i t tilrsel om
in
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   KONKURRANSE!

Renovatør gir deg nye ved tømming. 

Du får også nye poser/sekker på gjenvinningsstasjonen og kommunens servicekontor.

Følg oss på Instagram på @sirkula_iks

Gavekort

Til

Fra

Se gaven fra meg til deg på baksiden

Klipp ut, skriv på tekst og gi bort. Mer info neste side. 

Nye sekker og poser
Slik får du nye poser til matavfall og sekker til plastemballasje:

Knyt en tom matavfalls-
pose rundt håndtaket på 
tømmedag for matavfall.

Knyt en tom handlepose på hånd-
taket på tømmedag for plastemballasje 
og glass- og metallemballasje.

ll
håndtaket p

mmedag for matavfall

ontor.

e på hånd-
medag for plastemballasje 

g ass- og metallemballasje.
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#ikkekastematen

Del restemattips og vinn LOKALMAT
Del ditt beste restemattips med oss på Instagram, og bli med i trekningen av ett 
gavekort på 500,- hos Matfatet i Brumunddal (konkurranse uke 49/50) og ett på 
500,- hos Fredheim gårdsutsalg i Stange (konkurranse uke 51). 

Slik gjør du:
•  Ta bilde av restemat eller gode tips som gjør at mindre mat kastes. 
• Tagg bildet med #ikkekastematen (og gjerne @sirkula_iks) og del på 

Instagram. 
OBS! For å delta må du ha åpen profi l på Instagram slik at vi kan se bidraget ditt. 
Husk også at bildet må være ditt eget.

Vi kjører en konkurranse i uke 49/50, og en i uke 51. Du kan ha inntil 10 bidrag 
per konkurranse. Vinner presenteres på vår Instagram-konto @sirkula_iks

Er du ikke på Instagram, kan du dele bildet med oss via e-post til: karine.bogsti@
sirkula.no. Vi deler da ditt bilde på Sirkulas Instagram-konto @sirkula_iks.
Husk å oppgi navnet ditt i e-posten.
Konkurransen verken sponses, støttes, administreres av eller har noen tilknytning til Instagram eller bedrifter hvor gavekort gis.
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Hamar (Stavsberg)
Mandag til torsdag kl. 10–19
Fredag  kl. 10–16
Lørdag kl. 09–14
 
Brumunddal
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 13–19
Onsdag og fredag kl. 10–16

Moelv
Mandag og torsdag kl. 13–19
Onsdag kl. 10–16
 
Stange
Mandag, tirsdag, torsdag: kl.13–19
Onsdag og fredag kl. 10–16

Heggvin
Ma., on., to., fr. kl. 08–16
Tirsdag kl. 08–19

Gålåsholmen mottak for 
hageavfall
Vinterstengt. 
Åpent i sommerhalvåret fra april. 

Se julas åpningstider på våre 
nettsider.

Har du spørsmål?  
Ring oss på tlf. nr. 62 54 37 00 
hverdager kl. 08–15, ev. send 
e-post til post@sirkula.no

Åpningstider 
gjenvinningsstasjonene

KLIPP UT OG GI TIL NOEN TIL JUL
Over her har du et miljøvennlig gavekort du kan krysse av / fylle ut og gi bort i gave. Det er bra for miljøet å 
gi bort gaver som ikke fort havner i avfallet. Opplevelser er hyggelig å få, og trenger ikke nødvendigvis være dyrt. Flere 
gaveideer og mulighet til å skrive ut fl ere slike gavekort får du på www.sirkula.no

 □Kino med meg
 □Hjelp til oppussing
 □Middag hos meg 
 □Skuldermassasje
 □Reparasjon av
 □Barnevakt
 □Romantisk kveld
 □Gåtur
 □Fisketur
 □Skogstur
 □Fjelltur

 □Båttur
 □Tur til
 □Svømmehallbesøk
 □Skitur
 □Teater
 □Konsert med
 □Kulturkveld
 □      hjemmebakt brød/kake
 □Spillkveld
 □Datahjelp
 □Kurs i 

 □Syhjelp
 □Vindusvask
 □Husvask
 □Maling av
 □Pass av hund/katt
 □Filmkveld
 □Lage-ting-kveld
 □Snømåking
 □  Plenklipp
 □

Klipp ut

Dette er et gavekort på:

58 %
Takk for at du sorterer!

av det du kaster, blir nye ting. 
Hedmarken er landets beste!

I sommer delte vi ut 
en rød boks til alle. 
Den skal du bruke til å 
oppbevare farlig avfall 
i, slik at det ikke havner i 
restavfallet eller naturen. 

1.  Ta den med når du skal på 
gjenvinningsstasjonen. 

2.  Lever det farlige avfallet der. 

3.  Ta med boksen hjem derfra 
og bruk på nytt. 

Ved å levere farlig avfall dit det skal, 
gjør du en veldig viktig jobb! Det gjør at vi alle får ren luft å puste i, og 
ren natur. Farlig avfall behandles på egne anlegg når det destrueres 
og/eller eventuelt kan resirkuleres.

Lurer du på om noe er farlig avfall? Les på lokket på rødboksen eller 
gå inn på www.sirkula.no og bruk avfallsguiden der. 

i 
. 

kal på 

let der. 

derfra 

l dit det skal, 

BRUK den  røde boksen

1

2
3


