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Nye tømmedager i 2017

Sirkula skifter renovatør, og
fra 2017 kjører renovasjonsbilene nye ruter når avfallet
samles inn. Det gjør at du får
nye tømmedager (se kalender) hvor maks to avfallstyper
tømmes på samme dag.

Fra 2017 får du tømming tre uker på
rad, og så en uke opphold. Tidligere
var det annenhver uke. Du får tømming på en fast ukedag. Tidsperioden
mellom hver tømming er som før
(med unntak av årets første måneder):

• matavfall hentes hver 2. uke
• restavfall, papir og plastemballasje
hver 4. uke
• glass- og metallemballasje
hver 8. uke
Det runde, lille klistremerket med
tømmekode på restavfallsdunken,
kan du nå om ønskelig fjerne siden
tømmekodene ikke gjelder lenger.

Fullt før første tømming i 2017?
Siden det blir nye tømmedager og
ruter etter årsskiftet, kan du i januar
og februar få hentet avfallet tidligere
eller senere enn normal tidsperiode.
Får du hentet det senere enn normalt
tidsintervall, og dunken blir full,
kan du ved første tømming av en
avfallstype i 2017 sette ut en ekstra
avfallssekk (to sekker for restavfall
siden julepapir skal i restavfall).
Knyt sekken godt igjen og merk den
tydelig med hva slags avfall som er
i, enten PAPIR, MAT, REST eller
GLASS. Du kan sette fram flere
sekker med plastemballasje ved alle
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tømminger av plast. Alle kan levere
en ekstra sekk med julepapir
sammen med restavfallet.
Det er viktig at avfallssekken
inneholder kun den avfallssorten
som den er merket med. Sekken
settes ved siden av beholderne når
du har tømming av den aktuelle
avfallstypen.
Denne ordningen gjelder som sagt
kun ved årets første tømming av hver
avfallstype.
Har du fulle beholdere senere, ta
kontakt med Sirkula for eventuelt
bytte av beholderstørrelse.

Få varsel om tømming
dagen før på mobilen
Ved å laste ned appen «Min renovasjon» kan du få varsel på mobilen
om tømmedag og hva som tømmes.
På www.sirkula.no under tømmekalender, kan du skrive inn
adressen din og få opp dagene vi henter avfall hos deg og hva som
hentes. Du får da samtidig muligheten til å bestille et SMS-varsel til
mobilen som kommer kl. 19.00 kvelden før tømmedag.
OBS! Tømmedagene for 2017 vises i app og kalender på nett først fra januar.

Trenger du nye poser til matavfall og plast?
Fra 2017 får du nye poser til matavfall og sekker til plast på en litt annen måte enn tidligere.

Slik får du nye sekker til plastemballasje

Slik får du nye matposer
Knyt en brun matavfallspose på avfallsbeholderen, så
gir renovatøren deg nye når avfallet tømmes. Du kan
eventuelt henge på den utleverte, gule lappen som før
om at du trenger flere poser.
Du får også nye poser som tidligere på gjenvinningsstasjonen og kommunens servicekontor.

Nye sekker til plast ble tidligere delt ut en gang i året. Det blir
det nå slutt på. Fra 2017 får du nye sekker ved å knyte en tom,
vanlig bærepose av plast (bruk en pose fra dagligvarebutikk
eller en annen bærepose av plast) på avfallsbeholderen før
tømming. Renovatør deler ut nye sekker til deg når avfallet
tømmes. Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.
Du får også nye sekker som før på gjenvinningsstasjonen og
kommunenes servicekontor.
Ikke bruk plastsekken til annet enn levering av plast hjemme.

Bor du i borettslag, sameie eller deler avfallsbeholder med andre? Ordningene for tømming og utlevering av
poser/sekker kan avvike for dere. Ta kontakt med Sirkula for spørsmål om det.

Når avfall ikke er hentet, ring Sirkula på tlf: 62 54 37 00,
eller send e-post til post@sirkula.no
Se også www.sirkula.no for informasjon.

2

Ditt ansvar ved avfallshenting:
•
•

•
•
•

Sette fram beholder/sekk kvelden før
tømmedag. Renovatøren starter tidlig.
Avstand for beholder/plastsekk fra offentlig
veg skal være maks 3 meter i kommunene
Hamar, Løten og Stange.
I Ringsaker er avstanden maksimalt 30 meter.
Sørg for god og sikker framkommelighet ved blant
annet å brøyte, strø og kviste.
Rengjør beholderne jevnlig.
Ikke knyt fast plastsekken til beholdere.

Bilene kjører på matavfall
og «restprompen» din
De nye, gule renovasjonsbilene som henter avfall hos deg fra 2017, kjører på
miljøvennlig biogass. Biogassen er laget av matavfall fra Mjøsregionen og
den faste delen av avløpet som skilles ut på Hias sitt renseanlegg.
Det er en stor miljøgevinst ved å bruke drivstoff som er laget av potetskrell, epleskrotter og bæsj fra Hedmarken, kontra olje som
brukte millioner av år på å dannes langt ute i
Nordsjøen.
Biogassen er klimanøytral. Den dannes
naturlig når organisk materiale råtner og
nedbrytes. Tidligere ble denne gassen brukt til
oppvarming og strøm på matavfallsanlegget
og renseanlegget. Nå er det utviklet metoder
for å rense gassen slik at den kan bli drivstoff
som erstatter fossil olje.
Ved å bruke biogass kontra diesel blir det
mindre utslipp av CO2, og helseskadelige

nitrogenoksider og sot- og støvpartikler. Biler
som kjører på biogass gir også mindre støy.
Eksos fra biogass er så og si luktfri, siden
biogass er renset for svovel og andre skadelige
stoffer.
I tillegg til biogass gjøres matavfallet fra
Hedmarken om til våtgjødsel som landbruket
bruker til å lage ny mat, og forskjellige jordprodukter på Mjøsanlegget på Lillehammer.
Det lages årlig biogass tilsvarende ca. 3 millioner liter diesel av matavfallet på Mjøsanlegget og avløpsvannet på renseanlegget til Hias.

Ordinære åpningstider for Sirkulas gjenvinningsstasjoner
Sted

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Stavsberg

10–19

10–19

10–19

Brumunddal

13–19

13–19

10–16

10–19

10–16

09–14

13–19

10–16

–

Moelv

13–19

–

10–16

13–19

–

–

Heggvin

08–16

08–19

08–16

08–16

08–16

–

Stange

13–19

13–19

10–16

13–19

10–16

–
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Gålåsholmen mottak for hageavfall har
vinterstengt fra november til april.
Stavsberg gjenvinningsstasjon tar ikke imot
hageavfall, men det vil være mulig å levere
juletre der fra jul og ut januar.
Se www.sirkula.no for våre åpningstider
i jula.

Fra 2017 lønner
det seg ennå mer å levere

synlig restavfall
på gjenvinningsstasjonen
Restavfall er det som ikke kan
materialgjenvinnes. Det sendes til
forbrenning på Trehørningen. Vi
ser at mye restavfall kan sorteres
bedre. I tillegg havner en del farlig
avfall i restavfallet. Når farlige stoffer
brennes i ovner som ikke er laget for
det, kan de havne i lufta vi puster inn,
og skade både mennesker, planter og
dyr. Derfor ønsker vi å hjelpe deg til å
sortere mest mulig, og sikre at farlige

Jo mer avfall som sorteres slik at
materialene i det kan gjenbrukes til
å lage nye ting, jo bedre er det for
miljøet. Da trenger en ikke hente
ut så mye nytt råstoff fra naturen.
Dermed varer råstoffene lenger og
energi spares. Det er bra for både oss
og barna våre som også skal leve av
jordklodens råstoffer.

stoffer ikke havner i restavfallet. Det
er grunnen til at det er dyrere å levere
restavfall hvor vi ikke ser innholdet,
enn når vi gjør det.
Vær også oppmerksom på sekkene til
levering av plast hjemme skal brukes
til nettopp dette hjemme. Du får
kjøpt solide, gjennomsiktige sekker
både på gjenvinningsstasjonen og i
butikker.

Sekk der innhold er
synlig og riktig sortert

Svarte/
ugjennomsiktige sekker

1 til 2 sekker
gratis

Per sekk
((100
(10
(1
110
100
00 lliter)
itter)
ite
te
er))

100,-

3 sekker eller mer
20,- per sekk

Levert synlig og løst
Inntil /4 m3
gratis
Deretter per 1/2 m3
100,-

NB! Levering i Sirkula/Hias-sekker
beregnet på plastlevering hjemme
koster 20,- per sekk.
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