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På jobb  
for miljøet
De ansatte på gjenvinning s 
stasjonen forbereder seg til 
en hektisk vårsesong. 

Dobler plast 
gjenvinningen
Anlegget ved ROAF sorterer 
ut dobbelt så mye plast som vi 
mennesker er i stand til.

Kildesortering  
av matavfall
Til høsten starter en enkel, 
effektiv og mer miljøvennlig  
renovasjonsløsning.

s. 6s. 4

side 2
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Matavfall samler du i grønne 
poser som du legger i restavfalls
beholderen.

Plast legger du sammen med 
restavfall. Posene putter du i 
restavfallsbeholderen. 

Papir, papp og drikkekartong 
sorterer du som før i 
papirbeholderen.

Dette er matavfall
• Matrester
• Skall fra frukt, nøtter, egg, reker etc.
• Skrell og skrotter fra frukt og grønnsaker
• Bein fra kjøtt, fisk og kylling
• Kaffegrut med eller uten kaffefilter
• Teposer
• Tilgriset tørkepapir 

og servietter

Plast &

Restavfall

REST-
AVFALL

Matavfall

Grønne poser, restavfall og plast går i restavfallsbeholderen.  
Papir og papp går i papirbeholderen. Resten går av seg selv.

Bedre renovasjonsløsning fra høsten 2017

Enkelt, effektivt og 
miljøvennlig
Til høsten starter Follo Ren en enkel, effektiv 
og mer miljøvennlig renovasjonsløsning. Da skal 
matavfall sorteres i grønne poser, og plasten 
bli automatisk utsortert.

Matavfall

Slik sorterer du

Vi deler ut en startpakke til 
alle hus stander i september 
2017. Start pakken består av 
to ruller med grønne poser 
og tilhørende mat avfalls
kurv til å ha på kjøkkenet. 
Et informasjonshefte følger 
med. I det øyeblikket du 
mottar startpakken,  
er du i gang!

Du får startpakke 
i september

Maskinene sorterer 
matavfall og plast
De grønne posene med matavfall som du legger 
i restavfalls beholderen sammen med posene 
med restavfall, blir automatisk sortert ut på 
sorterings anlegget. Matavfallet blir sendt videre 
for produksjon av biogass og biogjødsel.

Plasten som du legger i posen sammen med 
restavfallet og putter i restavfalls beholderen,  
blir også automatisk sortert, og går videre som 
råvare til produksjon av nye produkter. 

Smart, ikke sant?
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–Når vi sorterer matavfall bidrar 
vi til å styrke miljøet. Systemet 
vil sørge for god utnyttelse av 
matavfallet. Vi lager både bio-

gass og biogjødsel av det, sier Renate Berner.

Hun er leder for renovasjon og kundeservice 
i Follo Ren, og deltok i evaluerings prosessen 
som førte til valget av løsningen som innføres 
høsten 2017.

De fire alternative renovasjonsløsningene 
ble alle utredet på basis av Follo Rens ved-
tatte strategi. Den legger vekt på innbyggere, 
 bærekraft og økonomi.

– Alternativet vi valgte var det klart beste både 
for innbyggerne og med hensyn til bærekraft 
og økonomi. Prosessen er enkel, og du slipper 
å ha flere beholdere utenfor. Løsningen får 
også ut mest plast per innbygger til material
gjenvinning og er den mest økonomisk 
 gunstige for renovasjons gebyret. Det var lett å 
velge, men det er likevel viktig å ha vært gjen-
nom prosessen for å være sikker å at vi har 
valgt riktig, sier Berner.

ALT KOMMER TIL NYTTE. Hun understreker 
at det er viktig å knytte dobbeltknute på de 
grønne posene. Hvis ikke kan avfallet falle 
ut på sin ferd til sorteringsanlegget. Dersom 
avfallet lukter, anbefaler hun å bruke to poser. 
Nye, grønne poser blir levert når du er i ferd 
med å gå tom.

– Alle som har egen beholder, knytter en 
grønn pose på beholderen når de er i ferd 
med å gå tom. Da vil renovatøren fylle på. Vi 
jobber med en dispenserløsning for dem som 
bor i borettslag og sameier. Den blir klar i god 
tid før ordningen inn føres, sier Berner.

Restavfallet som blir igjen når alt annet er 
sortert, gjør også nytte for seg. 

– Rundt halvparten av innholdet i restavfalls-
beholderen er naturlig restavfall som går til 
forbrenning og brukes til fjernvarme. Så her er 
det ingenting som går til  spille, sier Berner.

91 RETURPUNKTER. Glass og metall
emballasje skal leveres til returpunkt, sammen 
med klær, sko og tekstiler. Follo Ren har 91 
returpunkter for tekstil og glass og metall. 
Annet grovavfall og farlig avfall skal leveres til 
gjenvinningsstasjonen. Berner anbefaler alle 
husstander å bruke Miljøboksen til mellomlag-
ring av farlig avfall og småelektronikk, før det 
leveres til gjenvinningsstasjonen for forsvarlig 
håndtering.

Selv om matavfallet nå skal sorteres, er 
det fortsatt mulig å kompostere hjemme. 
Tilskudds ordningen for innkjøp av kompost
binger fortsetter som før. 

En egen biogassstasjon vil bli etablert i Ski. 
Der kan renovasjonsbilene fylle på med driv-
stoff laget av matavfallet du har sortert. 

FEM PÅ GATENKrever liten 
ekstra innsats

DANIEL, ÅS 
Dette blir bra. Det er fint at vi ikke 

trenger flere beholdere foran huset. 
Det gjør det enkelt.

SIV, SKI

Det er jo bare positivt. Jeg tror ikke 
dette kommer til å bli noe problem. 
Rart at vi ikke har fått matsortering 

tidligere.

KJELL, OPPEGÅRD

Det skal nok gå greit. Det er ikke  
så mye jobb, men vi må ordne plass til 

dette på kjøkkenet.

LENA, LANGHUS

Vi må ta vare på den kjære kloden 
vår – det er jeg opptatt av. Noen er 

litt sløve, men alle må bidra med tanke 
på fremtidige generasjoner. Vi må ikke 

bare tenke på oss selv.

ARNT ÅGE, SKI
Ja, dette har jeg vært borti der vi 

bodde før. Hvis de grønne posene er 
solide så skal det nok gå greit.  

Vi kaster lite og kildesorterer, men  
vi prøver å gjenvinne det meste.Grønne poser, restavfall og plast går i restavfallsbeholderen.  

Papir og papp går i papirbeholderen. Resten går av seg selv.

Alle beholder dagens tobe holder sys tem. 
I restavfalls behold eren legger du vanlig 
 restavfall og grønne poser med matavfall. 

Plastemballasjen skal legges sam men med 
restavfallet, og skal ikke lenger kildesorteres 
ut i egen sekk.

Papp, papir og drikkekartong skal i papir
beholder slik som tidligere.

Du beholder 
beholderne
Selv om du skal begynne å sortere 
matavfall og slutte å sortere plast, blir 
det ikke flere avfallsbeholdere.

Løsningen med sortering av matavfall 
er så enkel at alle får det til. Og den 
krever liten ekstra innsats.
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–A utomatene gjør jobben mye bedre enn 
oss. Per 2016 fikk vi ut 12,5 kilo plast 
per innbygger per år. Det er nesten 
dobbelt så mye som gjennomsnittet i 

Norge. De miljø messige konsekvensene er positive på 
alle mulige måter, sier daglig leder Øivind Brevik ved 
ROAF.

Sentralsorteringsanlegget har fungert i tre år og 
betjener ti kommuner på Romerike. Fra 1. oktober 
skal ROAF også ta imot avfall fra  Follo. Anlegget 
fungerer så bra at Miljø direktoratet anbefaler å bygge 
flere liknende i Norge. I dag er ett under bygging i 
Stavanger regionen og fire andre er under planlegging. 

– Vi er først ute med en teknologi som virker. 
Det er vi stolte av, sier Brevik.

HØY KVALITET. Teknologien har det norske 
selskapet Tomra, mest kjent for sine pante
automater, utviklet. Men hvordan fungerer 
det?

– Kildesortert matavfall i grønne poser blir 
 sortert først. Deretter blir alle restavfalls
posene åpnet med en poseåpner for å få tak i 
innholdet. Plasten i restavfallsposene sorteres 
i fem ulike plastkvaliteter. Det er her ROAF 
skiller seg fra de andre løsningene i Norge. 
Vi sorterer plasten slik at innbyggerne slipper 
å tenke på det, og kvaliteten er meget salgbar, 
sier Brevik. 

Men det er mer miljøgevinst å hente enn bare 
gjennom sortering av matavfall og plast. Når 
både mat, plast og restavfall går i samme bil, 
forenkler det innsamlingen. 

– I tillegg har restavfallet vårt landets høyeste 
kvalitet. Det ristes og kvernes, og da oppnår 
vi en mer homogen masse som er mer 
ettertraktet enn det som leveres direkte til 
forbrenning. I tillegg transporterer vi mindre 
ut av landet enn andre anlegg gjør, og det vi 
sender ut, er heftig komprimert, sier Brevik. 

FUNGERTE FRA FØRSTE DAG. Han kan 
skryte av full kildesortering med færrest 
 beholdere i NordEuropa. Den ene brukes 
til matavfall, plast og restavfall. Den andre 
 brukes til alle typer papp, papir og kartong. Og 
løsningen har fungert utmerket praktisk talt 
fra dag én.

– Introduksjonen var vellykket og kundene 
 synes dette er fantastisk. Fra vi delte ut 
 grøn ne poser og kurv til alle husstander, 
 fungerte det veldig raskt, og brukerne blir 
flinkere fra år til år.

Det første året etter at ordningen ble innført, 
sorterte brukerne 24 kilo matavfall per inn-
bygger. Det andre året økte det til 29 kilo,  
og i år tre år ble det sortert 32 kilo. 

– Det er oppløftende, og jo flinkere folk er 
til å sortere matavfall, desto bedre fungerer 
 anlegget, sier Brevik. 

Sentralsorteringsanlegget ved ROAF (Romerike 
Avfallsforedling IKS) sorterer ut dobbelt så mye 
plast som vi mennesker er i stand til.

Dobler plast 
gjenvinningen

– Vi er først 
ute med en 
teknologi som 
virker. Det er 
vi stolte av.
ØIVIND BREVIK, ROAF.
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F ollo Ren fikk et ordinært resultat på 
ti mil lioner kroner i 2016. Det kom-
mer alle som benytter renovasjons
løsningen til gode. Når overskuddet 

overføres til kommunen, blir midl ene øre merket 
til å sette ned renovasjons avgiften.

– Kommunen setter pengene i et fond og 
er  forpliktet til å bruke midlene direkte til å 
 regulere renovasjons avgiften i løpet av de  neste 
årene. Når vi går med overskudd, bidrar det til 
å  holde gebyrene nede, forteller daglig leder 
 Runar  Jacobsen i  Follo Ren.

Også avtalen Follo Ren har inngått om sentral
sortering ved ROAFs anlegg, er gunstig for 
renovasjons kostnadene.  Avtalen er inngått til 
selvkost.

– Vi får en rimelig tjeneste og markedets mest 
miljøvennlige løsning. Vi betaler ikke mer enn 
det koster ROAF å håndtere avfallet. Avtal en er 
også gunstig for ROAF som får betydelig økte 
volumer å behandle og tjener penger gjennom 
mer effektiv og større drift. Dette er en vinn
vinn situasjon, sier Jacobsen.

Han fremhever at det i dag ikke finnes bedre og 
mer miljøvennlige løsninger i Norden.

– Det skal godt gjøres å finne en løsning som 
er rimeligere og samtidig har like store positive 
miljø messige konsekvenser, sier Jacobsen.

Avtalen med ROAF er på sju pluss tre år, og 
inneholder en rekke muligheter for Follo Ren til 
å være med på å påvirke utviklingen av anleg get 
etter hvert som ny teknologi dukker opp.

Fra 1. oktober vil alle de store 
renovasjons  bilene i Follo Ren 
gå på biogass. Det er mat
avfallet ditt som blir omskapt  
til gass og puttes på tanken. 
Så nå kan du ha god sam
vittighet når du kaster en pose 
med kaffegrut eller et banan-
skall. Avfallet blir  nemlig tatt 

vare på og utnyttet på en miljø-
riktig måte. 

Hver fulle, grønne pose du 
 kaster, er alene i stand til å  drive 
renovasjons bilen 250 meter. Det 
forteller mye om hvilke posi tive 
miljøkonse kvenser sortering av 
matavfall fører med seg.

Sunn økonomi 
senker gebyrene
Overskuddet i Follo Ren går uavkortet til reduksjon  
av renovasjonsgebyrene.

Kjører 250 meter  
på en pose
Nå putter renovasjonsbilene  

matavfallet ditt på tanken!

– Det skal godt 
gjøres å finne 
en løsning som 
er rimeligere og 
samtidig har like 
store positive 
miljømessige 
konsekvenser.
RUNAR JACOBSEN, FOLLO REN
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R oald Amlien har jobbet på Bølstad 
 gjenvinningsstasjon i 9 år.  

– Det beste med jobben er at det er 
en variert arbeidsdag, og at jeg treffer 

mange forskjellige men nesker. Vi har et veldig 
godt miljø her på gjenvinningsstasjonen, både 
blant de ansatte og i forhold til våre kunder. 
I tillegg er det en nyttig jobb, og man får gjort en 
miljøinnsats, sier han.

Våren er den mest hektiske perioden på året, 
for da skal mange rydde i hus og hager. I tillegg 
begynner alle gjenvinningsstasjonene med 
lørdagsåpent fra april. Alle gjenvinnings stasjonene 
har noe ekstra bemanning i sommerhalvåret.

– Lørdagene er spesielt hektiske, og vi kan 
risikere ganske lang kø når alle kommer 
samtidig. Jeg pleier å råde kunder til å komme 
i ukedagene. Da er det mye roligere, og med 
åpningstider fra 8–20 mandag til torsdag er det 
sikkert mange som rekker å komme innom da i 
stedenfor. De lange åpningstidene har vi hele 
året, det er kun lørdagsåpent som er fra april til 
oktober, forteller Roald.

Kundene er stort sett veldig fornøyd med 
gjenvinnings stasjonen. De fleste ansatte har 
fagbrev i gjenvinningsfaget, og noen holder 
på med utdannelsen sin nå. Fagbrevet ble 
tatt i regi av Follo Ren, og de ansatte tok 
utdannelsen ved siden av full jobb. I tillegg blir 
alle ansatte regelmessig kurset i alt fra farlig 
avfall og nye avfallstyper til førstehjelp og bruk 
av hjertestarter. Alle gjenvinningsstasjonene er 
utstyrt med hjertestarter. 

– Kundene lurer som oftest på hva vi tar imot. 
Svaret er at vi tar i mot nesten alt som kommer 
fra vanlig husholdning. Likevel er det noen få 
ting vi ikke kan ta imot på gjenvinningsstasjonen. 
Eksempler på dette er sprengstoff og 
ammunisjon som må leveres til politiet, og 
asfalt som leveres til egne mottak. Matavfall 
kan heller ikke leveres her, men skal legges i 
restavfallsbeholderen hjemme. Det kan være 
lurt å se på nettsidene Folloren.no. Her står 
alle avfallstyper vi tar imot og hvordan det skal 
sorteres. Men spør oss dersom du lurer på noe 
– vi er her for å hjelpe, sier Roald fornøyd.

På jobb for miljøet
Nå nærmer våren seg, og for de ansatte på 
gjenvinningsstasjonen betyr det storinnrykk av kunder. 
Forberedelsene til en hektisk vårsesong er i gang.

• Planlegg og sorter forskjellige avfallstyper 
før du kjører til gjenvinningsstasjonen, 
da går besøket raskere og mer effektivt.

• Unngå svarte avfallssekker. Disse må 
åpnes og innholdet sorteres når du 
kommer til stasjonen.

• Husk å sikre lasset godt slik at gjenstander 
ikke faller av på veien.

• Ta med hansker så du unngår kuttskader.

• La barn og dyr bli i bilen under 
oppholdet. All ferdsel på gjenvinnings
stasjonen er på eget ansvar.

• Tenk mer på ombruk. Vi ser at det blir 
kastet mye som fortsatt kan brukes.  
Selg på Finn.no eller lignende sider,  
gi til loppemarkeder, legg klær, sko og 
tekstiler til UFF eller Fretex.

• Forsøk å parkere slik at andre kommer 
fram til containerne. Da blir det enklere 
for alle.

• Vi tar gjerne bankkort – så du trenger 
ikke å huske på kontanter.

• Spør oss dersom du lurer på noe  
– vi er her for å hjelpe deg.

Roalds tips til en problem fri tur til gjenvinnings stasjonen:
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Oversikt over de vanligste hagerømlingene

HAGELUPIN. 50–150 cm høy flerår-
ig plante med opprette, ugreinete 
stengler og koplede blad. Vanligvis 
blå, men også hvite, rosa, blekgule 
og fiolette blomster i om lag 50 cm 
lange klaser, store hårete belger.

KJEMPESPRINGFRØ. 
Ettårig hurtigvoksende plante, opp 
til 180 cm høy med saftig stengsel. 
 Bladene har en mørkegrønn farge og 
er tykke med sagtagger langs kantene. 

Rosa blomster med noe hvitfarge.

KJEMPEBJØRNEKJEKS. 2–4 meter høy 
toårlig plante med blomster i store 
hvite skjermer. Vanskelig å skille for-
skjell mellom Kjempebjørnekjeks og 
Tromsøpalme. Saften fra planten er 
giftig og kan forårsake brann skader 
og irritasjon av huden. Håndteres 
med forsiktighet og korrekt verneutstyr.

TROMSØPALME. 2–3 meter høy flerårig plante med 
blomster i store hvite skjermer. 

 Vanskelig å skille forskjell mellom 
Kjempebjørnekjeks og Tromsø

palme. Saften fra planten er 
giftig og kan forårsake brann-
skader og irritasjon av huden. 
Håndteres med forsiktighet og 

korrekt verneutstyr.

HAGERØMLINGER OG 
SVARTELISTEDE ARTER
Har vårens hagearbeid avdekket uønsket vekst av planter og 
busker? Da kan det være greit å sjekke om disse vekstene er 
såkalte hagerømlinger (også kjent som svartelistede arter).

Begrepet hagerømlinger omhandler fremmede og  uønskede 
plantearter i norsk natur.  Hagerømlinger kan utgjøre en 
økologisk risiko for lokal plantevekst, og spredning av disse 
bør begrenses. Derfor er det viktig at hageavfall som inne-
holder hagerømlinger ikke komposteres sammen med vanlig 
 hageavfall. 

Det er gratis å levere hageavfall til gjenvinningsstasjonen. 
 Follo Ren har en egen container til hagerømliger eller jord 
 infisert med frø fra disse. Innholdet i denne containeren blir 
send til destruering, for å hindre spredning. Å levere hage
avfallet til gjenvinningsstasjonen kan også ha en annen positiv 
virkning på hagen. Åpne komposthauger kan tiltrekke seg bruns
negler. Leverer du hageavfallet ditt til gjenvinningsstasjonen 
slipper du slike yngleplasser for brunsnegler i hagen din. 

Husk at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen. 

– Kundene lurer som oftest 
på hva vi tar imot. Svaret er 
at vi tar i mot nesten alt som 
kommer fra vanlig husholdning.
ROALD AMLIEN, FOLLO REN
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ADMINISTRASJONEN

Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro

Tlf: 05660
Epost: post@folloren.no
www.folloren.no

GJENVINNINGSSTASJONER: 

Bølstad gjenvinningsstasjon
Kongeveien 100, Ås

Teigen gjenvinningsstasjon
Midtveien 462, Nesoddtangen

Oppegård gjenvinningsstasjon
Sofiemyrveien 8, Sofiemyr

ENDRING I  TØMMEDAGER
for restavfall i forbindelse med påske

LØRDAGS ÅPENT
Fra 1. april er det lørdags åpent  
på gjenvinnings stasjonene  
fra 9.00–15.00.

I påsken har gjenvinnings stasjonene  
følgende åpningstider:

Onsdag før skjærtorsdag 08.00–15.00

Skjærtorsdag STENGT

Langfredag STENGT

Påskeaften 09.00–15.00

1. og 2. påskedag STENGT

Uke 15  
oddetalls uke

Uke 16
partallsuke

OFFENTLIG  
INFORMASJON

www.folloren.no
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NYHET – MELD  
I FRA OM AVVIK
Nå kan du melde avvik til Follo Ren 
direkte fra appen. Du kan blant 
annet melde inn manglende 
tømming, ødelagt beholder og 
forsøpling på returpunkt. 

Klikk på Melding til Follo Ren, velg 
passende avvik, fyll ut informasjon 
og legg ved bilde om ønskelig.

Appen er tilgjengelig for telefoner med 
operativsystemene Android eller iOS.  
Man finner appen ved å søke etter «Min 
Renovasjon» i Google Play eller App Store.

Appen Min Renovasjon gir deg tømmekalender, informasjon 
om kildesortering og gjenvinnings stasjoner, oversikt over 
returpunkter i ditt område og varsling før tømmedag.

Ønsker du varsling 
før tømmedag?

DIN VANLIGE TØMMEDAG: ENDRES TIL FØLGENDE:

Mandag 10. april ingen endring

Tirsdag 11. april* enkelte får tømming mandag 10. april

Onsdag 12. april* enkelte får tømming tirsdag 11. april

Torsdag 13. april tømmes onsdag 12. april

Fredag 14. april tømmes lørdag 15. april

Mandag 17. april tømmes tirsdag 18. april

Tirsdag 18. april* enkelt får tømming onsdag 19. april

*  På de dagene merket med stjerne fordeler vi tømmeruten på to dager.  
Varsling fra app for smarttelefoner vil dessverre ikke klare å ta høyde  
for endringene, og noen vil oppleve å få varsel på feil dag.


