
Et felles løft for en 

grønnere 
hverdag

Les mer om ny
avfallsordning



Ny innsamlingsordning for 
husholdninger fra jan 2015

Hva endres?
• Vi henter matavfall og brennbart restavfall i samme dunk hjemme hos abonnenten.
• Det innføres en grei og praktisk innsamling av emballasjeplast. 
• De grønne felleskonteinerne for restavfall fjernes.
• De grønne felleskonteinerne for hytteavfall fjernes.
• Det blir slutt på kompostering av matavfall.
• Tidligere returpunkt med konteiner for blandet glass/metallemballasje vil i løpet av våren endres til egne 
   konteinere for papp, glassemballasje og metallemballasje.

Hva gjør vi hjemme?

Restavfallsdunken
Matavfall og restavfall i 
poser/nett i samme dunk 
(ikke bioposer).

Papirdunken
Papir, kartong og papp i 
den vanlige papirdunken 
(akkurat som før).

Plastsekk
Emballasjeplast i egen, 
ny returplastsekk 
(uten dunk).

Hyttesekk
Oransje «hyttesekk» leveres ut til 
hytteabonnenter etterhvert som 
ordningen blir innført i de forskjellige 
kommunene. Denne skal benyttes til 
brennbart restavfall.



Rest-/matavfallsdunken
Områder med 3-dunksystem: Vi henter inn matav-
fallsdunken. Mat og restavfall legges heretter i poser 
i restavfallsdunken.

Områder med felleskonteinere for restavfall: Mat og 
restavfall legges i poser i eksisterende 140 liters dunk 
for matavfall. Blir dunken for liten, kan den byttes i 
en større på 240 liter. De fleste vil nok erfare at 140 
liter er stort nok, siden vi nå får utsortert plastembal-
lasjen.

Papirdunken
Legg papir, kartong og papp i samme dunk som før.  
Skyll, brett og stapp drikkekartongen i kubber. Skriv 
på telefonnummeret ditt for å delta i i Returkartong-
lotteriet! 

Abonnenter som bor i områder der det i dag er felles-
konteinere for papp/papir/kartong (Målselv  sentrums- 
områder og Balsfjord) vil i 1. kvartal 2015 få utdelt  
egen 140 l papiravfallsdunk og sekker for plast- 
emballasje. Tømmeordningen for papirdunken og plast-
retursekken vil da starte. Vi vil annonsere når dette 
skjer.

Plastsekken
Alle husholdninger får en rull med 20 poser for retur-
plast. I denne legges emballasjeplast fra hushold- 
ningen. Sekken settes ut sammen med de andre 
dunkene på tømmedagen, når den er full. Ved behov 
vil du få utlevert flere sekker for oppsamling av plast-
emballasje. Knyt en tom plastpose/bærenett på papir-
dunken så legger vi igjen en rull med plastsekker når vi 
henter avfall hos deg.

Liste over emballasjeplast: Pålegg- og pølsepakker, 
youghurt- og rømmebegere, potetgullposer, kjøttdeig- 
og kyllingbegere, kaffeposer, isbokser, smørbokser, 
ketchup- og sennepflasker, nugattibokser, sjampo-, 
såpe- og skyllemiddelflaske, blomsterpotter i plast, 
plastfolie, plastposer og plastsekker, isopor (mat- 
emballasje). Må skylles først slik at ikke innhold i slik 
emballasje tilgriser det som legges i «plastsekken».

Hyttesekken 
Abonnenter med renovasjonsgebyr for hytte/fritids-
bolig får utlevert 8 stk «hyttesekker» som settes fram 
for henting ved hovedvei. Sekken er i glassfiberarmert 
plast og skal tåle å stå framme flere dager uten at 
fugler og dyr gjør skade på den. Ved behov kan abon-
nenten kjøpe flere sekker.

Hvordan gjør vi dette?

Det informeres i tømmekalenderen og på www.senja-
avfall.no når nyordningen settes i verk i ditt område. 
Du kan også registrere mobilnummer og/eller e-post 
på vår hjemmeside og motta meldinger fra Senja  
Avfall. Dette anbefaler vi alle abonnenter å gjøre slik at 
vi får informert raskt dersom det er noe abonnenten 
bør vite om avfallsordningen og ruteendringer. Denne 
tjenesten er gratis. 

Registrer deg på www.senja-avfall.no for SMS- og  
e-post-varsling før 01.04.15 og bli med i trekningen 
av 1 stk iPad!

Når skjer endringene? Vinn
iPad!



Restavfallsdunken
På grunn av nye produksjonskrav må matavfalls- 
komposteringen i Senja Avfall avsluttes. Vi går nå over 
til å energigjenvinne matavfallet. 

Papirdunken
Gamle aviser, blad og papir blir til nye aviser. Drikke-
kartong, kartong og papp blir til ny kartong og papp.

Plastsekken
Gjenvunnet plast blir til mange nye produkter – fra 
bæreposer til støvsugere. 

Bakgrunn
Myndighetene krever nå økt materialgjenvinning.  
Dagens restavfall inneholder ressurser som vi til nå 
ikke har tatt i bruk, for eksempel plastemballasje. Med 
den nye ordninga vil disse ressursene utnyttes til nye 
produkter.

I tillegg vil matavfall til forbrenning gi en bedre miljø-
gevinst enn kompostering. Ett eksempel er lavere CO
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utslipp i gjenvinningsprosessen. Og for hvert kilo plast 
som gjenvinnes sparer vi to kilo olje, og uttak av ikke-
fornybare ressurser reduseres.

Litt fram i tid
Tidligere bringepunkt for glass- og metallemballasje 
blir etter hvert byttet ut med egne konteinere for 
glass-, metall- og pappemballasje. Vårt mål er at disse 
skal bidra til økt utsortering og materialgjenvinning. 
Innføringen av egen konteiner for pappemballasje  
skyldes at vi venter mer papir og papp når de gamle 
felleskonteinerne fjernes.

Tømmevarsling
Du kan få fast tilsendt SMS kvelden før du har tøm-
ming ved å sende SMS-meldingen: AVFALL rutenr til nr. 
2065. Du finner ditt rutenr. på tømmekalenderen eller 
ved gå inn på ruteoversikten på www.senja-avfall.no. 
Denne tømmevarslingen koster 1 kr pr melding.

Hvorfor gjør vi dette?

www.senja-avfall.no

Alle må bidra 
til mer gjenvinning! 

Det er vi som skal 
arve jorda.


