Informasjon om felles avfallsordning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende

Innsamling av plastemballasje

Vi kommer og henter plastemballasje

I løpet av 2009 starter vi å hente plastemballasje fra alle
husstander som har felles avfallsordning.

Hvorfor samle inn plastemballasje?

Avfall er en ressurs som kan brukes
til å lage nye produkter. Skal vi kunne
gjenvinne avfallet til nye produkter, må
vi holde de forskjellige råstoffene fra
hverandre. Derfor må vi kildesortere.
Å gjenvinne avfallet forurenser mindre
enn å lage produkter av nytt materiale.
Plastemballasjen vi samler inn i
Drammensregionen blir blant annet
gjenvunnet til plastpotter, takrenner,
rør, byggeprofiler, avfallssekker, og
bæreposer.
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Løsninger for innsamling av plastemballasje
Vi anbefaler oppsamling av plastemballasje i sekker der dette er mulig. Erfaringer fra andre kommuner viser
at dette er den løsningen som gir best sortering av avfallet. For blokker o.l. der beboerne ikke har egen bod
eller annen mulighet for oppbevaring av plastemballasjen, anbefaler vi stativ for sekkene i felles avfallsrom
eller avfallshus. Noen borettslag o.l. har verken avfallsrom, avfallshus eller annen skjerming av sekkestativ.
Her vil vi tilby beholdere for utendørs oppsamling av plastemballasjen.
Alle borettslag, sameier eller husstander som deler beholdere må velge løsning og bestille utstyr i
samarbeid med RfD.
1 Sekker for oppsamling i boligene,

se side 4

2 Felles stativ for oppsamling, se side 5

3 Beholder, se side 6

På side 7 finner dere informasjon om hvordan
dere skal beregne behovet for oppsamlingsplass
og antall stativ eller beholdere.
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Innsamling av plastemballasje i sekker

Alternativ 1:

Alternativ 2:

Sekker for oppsamling i boligene

Felles stativ for oppsamling

Sekker uten stativ passer godt for rekke-

Strupestativ med plastsekker passer godt

hus, mindre borettslag, sameier eller

for borettslag, sameier og lignende som

eneboliger som har felles avfallsordning.

har avfallsrom eller avfallshus. Dere kan
velge mellom strupestativ på hjul eller

Med denne løsningen vil hver enkelt

veggmontert stativ. Stativet presser plast-

husstand få utlevert gjennomsiktige

emballasjen sammen slik at den tar mindre

sekker til å samle plastemballasje i.

plass.

Sekkene knytes igjen og settes ved
papirbeholderne kvelden før henting.

Det må være plass til de fulle sekkene fram
til renovatøren kommer og henter dem.
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Det må være plass til at alle sekkene

Lagre gjerne de fulle plastsekkene i en bås,

kan settes ut ved papirbeholderne

hylle eller på opphengskroker. Sekkene kan

kvelden før henting (hentes samtidig

også lagres i stålbur. Sekkene er ikke tunge

som papiravfallet).

(ca. 5 kg) og er derfor lette å løfte.

Felles stativ for oppsamling
Forslag til løsninger

1

Sekk i strupestativ på hjul.
Oppsamling av fylte sekker i bås.

2

Sekk i strupestativ på hjul.
Oppsamling av fylte sekker i hyller.
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Sekk i veggmontert stativ.
Oppsamling av fylte sekker på
kroker.
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Sekk i strupestativ på hjul.
Oppsamling av fylte sekker i stålbur.

1

2

3

4
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Beholdere
Kun for borettslag og lignende uten avfallsrom eller avfallshus

Alternativ 3:
Beholdere
Borettslag, sameier og lignende som
ikke har avfallsrom eller avfallshus,
men må samle plastemballasjen
utendørs, kan velge beholdere.
Vi tilbyr 1000 liters beholdere
(b: 126 cm x h: 135 cm x d: 107 cm).
Det er også mulig å få mindre
beholdere.
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Valg av løsning og beregning av plassbehov

Som utgangspunkt bør dere regne med at hver beboer sorterer omtrent 30 liter plastemballasje i måneden.
Dette betyr at en husstand i gjennomsnitt sorterer ca. 80 liter plastemballasje i måneden. Mengden øker
gjerne etter hvert som beboerne får erfaring med sortering.

Alternativ 2
Plassbehov ved valg av felles stativ
for oppsamling
Beregn oppsamlingsplass til minimum
en halv sekk per leilighet. Dersom dere
velger å bruke strupestativ, må dere
beregne minimum ett stativ per
avfallsrom eller avfallshus (se tabell).
Plassbehov ved valg av
beholderløsning
Tabellen tar utgangspunkt i beholdere
som rommer 1000 liter. En beholder
rekker som regel til 8 til 12 leiligheter
(se tabell).

Antall husstander
per oppsamlingspunkt
(2,5 beboere per
husstand)

Alternativ 3

Stativ og sekker for felles oppbevaring

Beholdere

Antall stativ
(Minst ett stativ per
avfallsrom/ -hus)

Antall beholdere
á 1000 liter
(Mindre beholdere
kan leveres)

Oppsamlingsplass
(Antall fylte sekker
som må oppbevares mellom hver
henting)

4–7
1
2–3
			

Alternativ 1
anbefales

8 – 12

1

4–6

1

13 - 22

1–2

6 – 10

2

23 – 32

2–4

10 – 15

3
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Miljøtips

• Lever brukbare ting til en bruktbutikk, til
et loppemarked eller til en av RfDs
gjenvinningsstasjoner med tilbud om
ombruk. På nettsiden
www.loppemarked.info finner du oversikt
over loppemarkeder i hele Norge.
• Unngå engangsprodukter. Engangsprodukter skaper store mengder avfall. De
fleste kan verken gjenvinnes eller
komposteres.

www.rfd.no

• Gi opplevelser i gave i stedet for ting.
Hvem ønsker seg ikke en husvask, en tur i
svømmehallen sammen med deg eller at
du tilbyr deg å være hundepasser i
sommerferien?
• Ønsker du ikke reklame i postkassa?
Da kan du si ”nei takk”. Ring RfD på
32 20 29 90 for å få klistremerke med
”Nei til reklame”. Du kan også reservere
deg mot uadressert reklame hos Posten.
• Bruker du telefonkatalogen på internett?
På www.telefonkatalogen.no under
”Andre tjenester” kan du reservere deg
mot å få papirutgaven av telefonkatalogen levert hjem til deg.

På våre nettsider finner du flere miljøtips
og mye nyttig informasjon om hvordan du
skal sortere avfallet.
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Renovasjonsselskapet for
Drammensregionen IKS (RfD)
Postadresse: Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen
Besøksadresse: Nedre Torggt 18A, 3015 Drammen
E-post: firmapost@rfd.no
Servicetelefon: 32 20 29 90

2009 • Produksjon: Godt Sagt kommunikasjon AS

• Sats på produkter med god kvalitet og
lang levetid.
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Det beste for miljøet er å ikke lage for mye avfall:

