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Overgang til DAB
De fleste store radiokanaler slutter  
å sende på FM-nettet denne høsten. 
Hva gjør du med det gamle  
radio-apparatet?

Lekende lett sortering
Familien fra Ytre Enebakk har i to 
år hatt samme sorteringsløsning 
som Follo får nå. De er strålende 
fornøyd.
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Matavfall samler du i grønne  
poser som du legger i restavfalls-
beholderen.

Plast legger du sammen med restavfall  
i vanlige handleposer. 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.

Norges beste renovasjonsløsning fra september

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

Slik sorterer du

Maskinene sorterer 
matavfall og plast
De grønne posene med matavfall skal legges 
i restavfallsbeholderen. De blir automatisk  sortert 
ut på sorteringsanlegget. Matavfall blir sendt 
videre for produksjon av biogass og gjødsel.

Plasten skal i samme pose som restavfallet. 
Bruk vanlige handleposer. Plasten blir automatisk 
sortert ut fra restavfallet på sorteringsanlegget. 
Dette blir brukt som råvare til produksjon av 
nye produkter.

Smart, ikke sant?
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Papir og papp går i papirbeholderen. Resten går av seg selv.

Hvordan får jeg tak  
i flere grønne poser?
Når du trenger flere grønne poser, er dette enkelt og 
greit. Har du egne avfallsbeholdere, knyter du en pose på 
håndtaket til restavfallsbeholderen, eller henger ut skiltet 
«jeg trenger flere grønne poser». Da legger renovatøren 
igjen en rull med grønne poser ved neste tømming. 
Du kan også få tak i flere grønne poser på våre 
gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din 
kommune.

Borettslag og sameier med felles 
avfallsbeholdere vil få tlbud om eget 
stativ med grønne poser, slik at de 
skal være lett tilgjengelige for alle 
beboere. Styret tar kontakt med 
Follo Ren for eventuelle spørsmål.

Åspro pakker  
startpakkene
Åspro er en arbeidsmarkedsbedrift som gir  
tilbud om varlig tilrettelagte arbeidsplasser og 
arbeidspraksis i skjermet virksomhet for sine 
ansatte. De har mange oppdrag innen pakking 
og logistikk, og ble en naturlig aktør å spørre når 
Follo Ren skulle pakke 45 000 startpakker. Jobben 
er utført med arbeidsglede, kvalitet og presisjon, 
og til konkurransedyktig pris.

Jeg trenger 
ikke kurven
Mange har allerede flotte kilde
sorterings  løsninger på kjøkkenet, 
og har ikke behov for matavfalls 
kurven. Dersom du ønsker å levere 
denne tilbake, kan du ta den med 
til gjenvinningsstasjonen neste 
gang du skal dit, eller levere den til 
servicetorget i din kommune.

I løpet av september får du 
startpakken hjem til deg
Startpakken består av grønne poser til matavfall, 
en kurv til kjøkkenskapet, og mer informasjon om 
løsningen. Kildesortering av matavfall er i gang 
med det samme du mottar startpakken. Matavfallet 
legges i de grønne posene, som knytes igjen med 
dobbelt knute, og legges sammen med annet avfall 
i restavfallsbeholderen ute. 

Trenger du flere 
matavfallskurver? 
Har du hybelleilighet, flere boenheter eller kanskje du  
deler beholder med naboen, og dere har kun fått en 
startpakke? Du får flere kurver på våre gjenvinnings
stasjoner, eller ved å fylle ut skjema på www.folloren.no 
som heter «bestilling av ekstra matavfallskurv».

Heng meg på beholderen ved neste tøm
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Lekende lett 
sortering
– Det går av seg selv, sier tobarnsfar 
Tore Endsjø fra Ytre Enebakk. Han er strålende 
fornøyd med søppelsorteringsløsningen.
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T ore, kona Mette og de to barna 
Dennis (13) og Dina (snart 10) 
har levd med den nye søppel
sorterings løsningen et års tid. 

Tilvenningen gikk fort, de tenker ikke lenger 
over hvilket søppel som skal i hvilken kurv, 
og nå går sorteringen på autopilot.

– Det er veldig smidig at vi kan 
kaste restavfall og matavfall i samme 
avfallsbeholder og at vi bare trenger to 
poser i skapet. Det er lettere å sortere og 
det sparer oss for arbeid. Vi kaster en del 
matrester, og det er veldig bra at dette blir 
sortert og kommer til nytte, sier Tore.

GOD KVALITET.  Den gamle løsningen med 
matavfall og restavfall i samme pose kunne 
skape litt bryderi fordi det lett gikk hull på 
plastposene avfallet ble samlet i. Lekkasjer 
kunne skape søl, vond lukt og frustrasjon.

– Nå er det mye bedre. Den grønne posen 
til matavfall ser ut til å være av god kvalitet. 
Det går ikke hull på den, sier Tore.

SMIDIG LØSNING. Det er sjelden familien 
feilsorterer restavfall eller plast i den grønne 

Hva skal kastes  
i den grønne posen?
 Matrester
 Skall fra frukt, nøtter, egg  

og reker
 Skrell og skrotter fra  

frukt og grønnsaker
 Bein fra kjøtt, fisk og kylling
 Kaffegrut med og uten filter
 Teposer
 Tørkepapir og servietter

Hva skal ikke kastes  
i den grønne posen?
 Grus, sand og jord
 Hageavfall
 Tyggegummi
 Avskårne blomster
 Potteplanter
 Kattesand
 Bleier og bind
 Matavfall i emballasje
 Aske, sneiper og snus

matavfallsposen. Om det skjer, er det stort 
sett aluminiumsfolie. De grønne posene har 
familien også alltid nok av på lager.

– Det er en veldig smidig løsning. Hvis vi 
har få igjen, knyter vi bare en grønn pose på 
avfallsbeholderen. Da legger renovatørene 
igjen en rull ved første anledning. Knyter vi 
to poser, får vi to ruller. Jeg har ennå ikke 
opplevd at det ikke har fungert, sier Mette. 

MYE POSITIVT. For barna var det også 
enkelt å tilpasse seg løsningen, og Tore 
og Mette prøver å gå foran som gode 
eksempler slik at Dennis og Dina bruker 
løsningen riktig.

– Vi bretter kartonger og sorterer så godt 
vi kan og vi snakker med barna om miljø i 
forbindelse med skolearbeid. Det har skjedd 
mye positivt med miljøbevisstheten rundt 
sortering av avfall, og skolen er i mye større 
grad bevisst på å formidle informasjon om 
miljøet enn da vi vokste opp. 

– Er det noe med sorteringsløsningen dere 
synes kan gjøres bedre?

– Det måtte være om noen hentet det på 
kjøkkenet og bar det ut for oss, ler Tore.

– Det er veldig smidig 
at vi kan kaste rest
avfall og mat avfall 
i samme avfalls
beholder og at vi bare 
trenger to kurver i 
skapet. 
TORE ENDSJØ
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H ar man en fungerende FMradio er det ikke gitt at man 
må kaste denne til tross for overgang til DAB. Det er 
nemlig flere måter du fortsatt kan bruke en FMradio 

på. Her er noen forslag du bør tenke over før du eventuelt kaster 
radioen.

FM-NETTET STENGES IKKE. FMnettet stenges ikke, men 
alle rikssendte radiokanaler avslutter sine sendinger og går 
over til DAB. Du vil fortsatt kunne finne lokalradio og 
nisjeradio på det gamle FMnettet.

GJØR FM OM TIL DAB. Har radioen din 
en inngang for ekstern lydkilde kan du 
oppgradere FMradioen til DABradio 
med en adapter. Se etter uttak merket 
AUX eller Line-in, her kan adapteren kobles 
til. DABadaptere selges hos de aller fleste 
elektronikkforhandlere.

SOM HØYTTALER. I stedet for å oppgradere FMradioen 
til DAB kan man bruke AUX eller Line-in fra andre lydkilder. 
Radioen kan dermed bli en høyttaler man kan koble til PCen, 
TVen eller mobilen. Man trenger kun en 3,5mm lydkabel. 
Høyttalerne i den gamle FMradioen er ofte mye bedre enn 
de små høyttalerne i mobiltelefoner eller bærbare PCer.

KLENODIUM. Har du en ordentlig retro radio? Kanskje den 
kan ta seg godt ut som en pynte eller samlegjenstand? Ikke 
alle eldre radioer har inngang for ekstern lydkilde og kan 

ikke brukes som høyttaler eller 
oppgraderes til DAB

radio. I stedet for å 
kaste den, kanskje 
noen ivrige 
samlere har lyst 
på den?

Fra 20. september går alle radiokanalene til 
NRK over på DAB i Oslo og Akershus området. 
Kun få måneder senere følger flere store 
radiokanaler etter. Betyr dette døden for din 
gamle FM-radio? Ikke nødvendigvis.

HVA MED DEN 
GAMLE RADIOEN?

Selv om DAB 
blir den nye 
radiostandarden 
fremover betyr  
ikke det at man må 
kaste den gamle  
FM-radioen.  
Foto: iStockphoto
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V elger man å kvitte seg med den 
gamle FMradioen i stedet for å 
oppgradere den, må man huske å 
levere den til riktig sted.

– FMradioen er ikke restavfall, sier Jørgen 
Jonassen, skiftleder på Teigen gjenvinnings
stasjon på Nesodden. 

Han har merket en liten økning i innleverte 
FMradioer, men regner med at økningen 
blir større i tiden som kommer. Fra 8. desem
ber har alle de store radio kanalene gått over 
fra FM til DAB, kun lokalradio og nisjeradio 
gjenstår på FMbåndet.

– Radioen skal leveres til gjenvinnings
stasjonen eller elektronikkforhandler. Da får vi 
gjenvunnet materialene. En radio inneholder 

Radioen er  
ikke restavfall
7,9 millioner norske FM-radioer blir berørt av overgangen 
til DAB, ifølge tall fra Digitalradio Norge. Det betyr at store 
mengder avfall vil bli generert som følge av bytte fra FM til DAB. 
Heldigvis har vi gode returordninger for slikt avfall i Norge. 

metaller og komponenter som kan brukes i 
nyproduksjon, forteller Jonassen.

I følge retursamarbeidet Loop kan 93 % av en 
radio gjenvinnes og bli til noe nytt.

– Når radioen er levert hit sender vi det til 
behandling i Sarpsborg. Her blir miljø giftene 
tatt hånd om på en forsvarlig måte. Metall, 
kretskort, kabler og lignende blir tatt ut og 
gjenvunnet. Kun en liten del går til forbrenning, 
sier Jonassen.

– I tillegg inneholder ofte radioer miljø farlige 
stoffer og skadelige tungmetaller, derfor er 
det gratis å levere radio og annet EEavfall til 
gjenvinningsstasjonen, sier Jonassen.

Husk å levere radioen til din 
nærmeste gjenvinningsstasjon 
eller elektronikkforhandler. 
Foto: Jonas Fossum

Denne radioen avslutter sitt liv her, men fortvil ikke, 
93% av radioen blir gjenvunnet til noe nytt.  
Foto: Johnny Syversen

Radioen er å regne som EE-avfall (elektronisk og elektrisk avfall) og skal 
behandles deretter. I følge loven skal det være gratis for privatpersoner å levere EEavfall 
til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere som selger tilsvarende EEprodukter. 
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ADMINISTRASJONEN

Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro

Tlf: 05660
E-post: post@folloren.no
www.folloren.no

GJENVINNINGSSTASJONER: 

Bølstad gjenvinningsstasjon
Kongeveien 100, Ås

Teigen gjenvinningsstasjon
Midtveien 462, Nesoddtangen

Oppegård gjenvinningsstasjon
Sofiemyrveien 8, Sofiemyr

OFFENTLIG  
INFORMASJON

www.folloren.no
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NYHET – MELD  
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?

1. OKTOBER FÅR DU 
NY TØMMEDAG
Samtidig som matavfallskurv og grønne poser 
blir delt ut, vil det også bli hengt opp lapp på 
 beholderene med informasjon om ny tømmedag.

Tømmefrekvensen er hver 2. uke på 
restavfall, og hver 4. uke på papir. 
De nye rutene vil få tømming av 
papir beholder inn i fast frekvens, 
og samme dag som tømming av 
restavfallsbeholder.

De nye tømmedagene gjelder fra 
1. oktober.

Borettslag og sameier med felles  avfalls
beholdere vil ikke få tømmeinformasjon 
på beholderen. 

Alle innbyggere kan finne sin tømmedag 
ved å slå opp på våre nettsider  
www.folloren.no, eller laste ned appen 
«Min Renovasjon». 

ONSDAG
Mat- og restavfall inkl. plast 

tømmes hver 2. uke

Papp og papir inkl. drikkekartong 

tømmes hver 4. uke
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Gjelder fra 1. oktober
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Husk at med Appen «Min Renovasjon»  kan du få varsel før tømmedag.
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