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Velkommen til
Miljøstasjon Dal Skog
«Sammen med deg, får vi avfallet på rett vei»!

I vår region på Øvre Romerike har antallet
abonnenter økt med nesten 6 % bare i
løpet av det siste året. Innbyggertallet har
vokst seg fra 77.366 til 79.699 – og flere
skal vi bli. Dette er en økning på 3% siden
1.1.2018 og det er Ullensaker kommune
som har hatt den største veksten.
Nye boliger og leilighetskomplekser
vokser seg frem i våre kommuner og ny
teknologi for avfallsinnsamling ute hos
abonnent utvikler seg raskt. Det skjer
mye nå, og det skjer fort.
Bare på gjenvinningsstasjonen på
Dal Skog, hadde vi i 2018 128.500
besøkende husholdningskunder. Dette
er en økning på nesten 10 % i forhold til
året før. I tillegg kommer besøkende til vår
populære bruktbutikk, OMGJØRAS.
Vi er inne i det 38. driftsåret siden Dal
Skog ble åpnet. Jevnlige oppgrader
inger av anlegg og bygninger er
dermed påkrevet hvis vi skal kunne
opprettholde et godt servicetilbud.
Vannbehandlingsanlegget vi nevnte
i forrige utgave av Miljøposten, er nå
endelig ferdigstilt og tatt i bruk. Den store
hallen som holdt på å kollapse under

snømengdene vi fikk i fjor, er erstattet
med en ny. Samtidig med dette, har vi fått
lagt om laste/losse-sone for trailere som
nå er plassert på baksiden av hallen.
Også bruktbutikken vår har fått en
nødvendig oppgradering, og godt opp
mot 160 tonn ting og tang har vi klart
å redde fra å havne i konteinere og på
deponi. Det er godt å kunne tilrettelegge
slik at våre innbyggere har muligheten til
å levere brukbare gjenstander til butikken
i stedet for å måtte betale for at det skal
bli avfall. Som forbrukere er det nemlig vi
selv, i henhold til forurensningsloven, som
er ansvarlig for å betale for avhending
av eget avfall. Derfor vil vi innføre en
brukerbetaling på kr. 100,- ved hvert
besøk i rundellen på Dal Skog. Dette
iverksettes fra 1. april 2019.
Som et ledd i miljøsatsingen, har vi
tatt i bruk fornybart drivstoff på våre
anleggsmaskiner og biler. Dette reduserer
utslipp av fossile drivhusgasser med
ca. 74 % sammenlignet med fossilt

Med biogass på tanken
Vi i ØRAS jobber hele tiden med å
minske våre miljømessige fotavtrykk. Nå
har vi tatt enda ett steg i riktig retning.
Nå blir restavfall fra ØRAS transportert
på en enda mer miljøvennlig måte.
I samarbeid med REKOM AS og
Partifrakt AS, blir avfallet transportert
til energigjenvinning av en lastebil med
flytende biogass på tanken. På sin
hjemmeside skriver REKOM:
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“Biodrivstoff er en avgjørende del av
løsningen for å redusere klimagass
utslippene fra transportsektoren.”
Lastebilen ble lansert i anledning åpnin
gen av Norges første fyllestasjon for
flytende biogass i desember 2018. Den
flytende biogassen er produsert av norsk
avfall som blant annet fiskeavfall, gjødsel
fra husdyr, organisk avfall fra skog, slam
og kloakk, og matavfall.

drivstoff. Vi har også satt krav til våre
samarbeidspartnere på transport at
også de benytter fornybart drivstoff på
sine biler. Det betyr ytterligere reduksjon
av CO2-utslipp på avfall som kjøres til
forbrenning.
I det store og hele, kan jeg nok en gang
si at jeg er stolt av å lede ØRAS og den
gjengen som nå jobber hos oss. Vår
visjon er at vi «Sammen med deg, får
avfallet på rett vei» slik at vår region bidrar
til Norges samlede resultat for å møte
EU/EØS sine strenge miljømål for de
neste 15–20 årene.
Takk for at du som innbygger bidrar til
vår felles miljøinnsats ved å kildesortere
avfallet ditt på riktig måte. Resten skal vi
ta oss av!

Med hilsen fra
Trym Denvik
Daglig leder

Nye ansikter hos ØRAS
Hos oss har vi høy trivselsfaktor og mange motiverte
medarbeidere! Her er noen av våre nye kolleger som
du kan møte på Miljøstasjon Dal Skog.
Huk tak i oss hvis du lurer på noe. Vi er her for deg!

Trine er klar for å hjelpe
deg i OMGJØRAS
bruktbutikk.

Hanna – vår nye
miljø- og kvalitetsleder

Linda og Anne finner og
klargjør skattene som skal
inn til OMGJØRAS.

Som en miljøstasjon mottar og
håndterer vi mye avfall, både fra private
og fra næring. Det krever noen med
kompetanse på miljø og farlige stoffer.
Derfor er vi glade vi fikk med Hanna
Cecilia Lytomt på laget som miljø- og
kvalitetsleder. Med sin bakgrunn innen
miljø- og naturressurser vil hun passe
på at miljøgiftene ikke kommer ut i
naturen, og at avfallet blir behandlet
på korrekt måte.

Nå blir treverket
til sponplater
Daglig leder, Trym Denvik, er fornøyd med at såkalt RT-flis
(ReturTre) blir materialgjenvunnet til sponplateproduksjon.
ØRAS mottar årlig store mengder behandlet trevirke,
og i 2018 ble ca. 5000 tonn sendt til forbrenning. Når
EUs Rammedirektiv for avfall nå er satt med et mål for
2025 om at 55 % av alt husholdningsavfall skal gå til
materialgjenvinning eller gjenbruk, er ØRAS enda ett skritt
nærmere å få avfallet på rett vei.
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Ny butikk hver dag!

Noe for
enhver smak
og alles
lommebok!

Ett år etter åpningen bugner det over av varer og mennesker i OMGJØRAS bruktbutikk. Om det er
noe du ikke trenger lenger, eller om du er på jakt etter noe brukt – her er det noe for enhver smak.
Hva kan du gi til butikken?
Det du tenker er like helt og «for godt til å kaste», vil vi gjerne
vurdere å ta inn i butikken. Dette kan være serviser, dekketøy,
nyere bøker (ikke leksikon), kofferter, sofaer, entrémøbler og
spisegrupper. Barneleker, sykler og ski osv. er også veldig
populært. I sommerhalvåret er det stor etterspørsel etter
voksensykler.
Uansett hva du vil kvitte deg med, så spør våre kundeveiledere
på stasjonen. De vil henvise deg til riktig sted. Ved levering, vil
vi gjerne at du har utsortert de brukbare tingene på forhånd.
Sjekk også at evt. elektriske ting fungerer (spesielt lamper).

Puslespill og brettspill må være hele og komplette, ellers mister
de sin funksjon. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gå igjennom
usortert avfall. I butikken kan du betale med Vipps, kort eller
kontanter.

Når kan du levere?
Vi tar imot varer til butikken i ØRAS sine åpningstider, men
butikkens varemottak er betjent fra kl. 12 på hverdager og
kl. 9 på lørdager.
Det er stor stas med alt som kan OMGJØRAS!

Vi tar imot bl.a:
• Serviser og dekketøy.
• Sofaer og entrémøbler.
• Spisegrupper og skjenker.
• Kommoder og andre småmøbler.
• Nyere bøker (ikke leksikon).
•	Kofferter, lamper, CD-er, DVD-er,
vesker, bager, accessoirer m.m.
• Skolesekker og barneleker.
• Kosedyr og puslespill m.m.
• Sportsutstyr, sykler og ski.
BUTIKKENS ÅPNINGSTIDER

Vi tar også imot klær til ombruk!

4

ØRAS MILJØPOSTEN

Hverdager
Torsdag
Lørdag

12 – 17
12 – 20
09 – 15

Miljøbevisst
sportsjournalist!
TV-profilen, Pål Gordon Nilsen, har bodd
på Jessheim i 15 år og har allerede blitt en
dreven kildesorterer. Spesielt har han brukt
tid på å gjøre seg kjent på gjenvinnings
stasjonen, slik at bilen alltid er pakket etter
hvor konteinerne er plassert på stasjonen.
«Vi har blitt ganske bevisste på kildesortering
i heimen men det blir likevel noen turer opp
til Dal Skog i løpet av året», medgir han.
Hytte innredet med møbler fra OMGJØRAS.

Gammelt kan bli nytt
Det bugner av varer både i butikken og på lageret, og kundene leter
gjennom hyllene for å finne skatter. Bruktbutikken OMGJØRAS har
siden dørene ble åpnet i 2017 reddet varer fra å bli kastet. I 2018 fikk
totalt 84 740 varer en ny sjanse! Det er 84 740 varer som du og jeg
mener fortjener ett nytt hjem.
Hele 11 337 filmer, leker og musikk ble reddet og gleder nå noen
andre. Kanskje står en av de 6 378 bøkene som ble levert inn til
OMGJØRAS i fjor i bokhylla hjemme hos deg.
Både store og små varer som blir med til et nytt hjem er en seier for
gjenbruk. Ekstra spennende er det når varene blir redesignet til noe
nytt, eller får et nytt utrykk. En vanlig skjenk i tre kan med litt maling
og noen kreative ideer bli til noe nytt – slik som Jannicke har gjort!
Hun har forvandlet en gammel benk til et smart utekjøkken med vask
og bakvegg.

Det er tydelig at sportsjournalisten er godt
kjent på anlegget, og viser oss mer enn
gjerne hva han har med når vi treffer ham
utenfor varemottaket til OMGJØRAS. «Her
har vi f.eks litt dekketøy og julepynt som noen
kanskje kan ha glede av», sier Pål etter at han
først har levert fra seg noe elektrisk som har
tatt kvelden. «Når det nå er mulig å levere
brukbare ting til bruktbutikken, kjennes det
bedre enn hvis det bare hadde blitt til søppel»,
innrømmer han.
Pål er imponert over hvor godt tilrettelagt
det har blitt for publikum å levere avfall på
gjenvinningsstasjonen og setter stor pris på
hvor mye som kan leveres gratis. Men han har
fått med seg at det fra 1. april skal innføres
en brukerbetaling for hver tur i rundellen. «Da
skal jeg i alle fall pakke hengeren med ekstra
omhu neste gang, så jeg får levert mest mulig
på én tur», smiler Pål.

Redesign må ikke nødvendigvis være å lage noe helt nytt, med enkle
grep kan mye friskes opp. Det er utrolig hva et strøk maling og litt
kreativitet kan gjøre.

Med litt maling og
noen kreative ideer kan
gammelt bli til nytt!

«Vi har blitt ganske bevisste
på kildesortering i heimen»
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Nå innføres
brukerbetaling
i rundellen
Fra 1. april 2019 innfører Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) på Dal Skog
en brukerbetaling på kr. 100,- hver gang man leverer avfall i sorteringsrundellen. 
Brukerbetalingen vil gjelde både for private husholdninger og næringskunder.

Les mer om
hva som kan
leveres til
OMGJØRAS
på side 4.

Stor økning i befolkningsveksten i regionen fører til flere
besøkende på Miljøstasjon Dal Skog og større trafikkbelastning
og slitasje på anlegget. Dette vil på sikt tvinge frem økte invest
eringer og tilpasninger på fasilitetene. Vi har også registrert økt
trafikk fra andre kommuners innbyggere nettopp fordi det har
vært gratis å levere så mye avfall på Dal Skog. Ved å innføre
brukerbetaling, vil vi få en harmonisering mot andre avfalls
selskaper som også tar betalt for levering av avfall.

GRATIS-soner
Det vil fremdeles være gratis å levere EE-avfall, farlig avfall og
hvitevarer for private husholdninger, i tillegg til hageavfall, glassog metallemballasje og klær, sko og tekstiler til returpunkter på
gjenvinningsstasjonen.

Avfall som frem til 1.april er gratis å levere i sorteringsrundellen
kan fremdeles leveres uten ytterligere kostand, men fra 1. april
må du betale kr. 100,- (som en slags «inngangsbillett») for å
levere avfall i rundellen. Det avfallet du i dag betaler for å levere
vil komme i tillegg til brukerbetalingen på kr. 100,-.

Brukbare ting leveres til OMGJØRAS
Det skal lønne seg med gjenbruk. Kunder som har gjenstander
som er like hele og fine, kan stort sett levere disse til vårt vare
mottak i stedet for å kaste dem. På oeras.no får du vite mer om
hva butikken kan ta imot av varer.

En slik brukerbetaling fungerer allerede fint for mobil gjen
vinningsstasjon i Hurdal.

Næringskunder kan lese mer på side 12.

Når du har betalt kr. 100,i brukerbetaling, kan du
levere dette uten ytterligere
kostnad i sorteringsrundellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trykkimpregnert trevirke
Behandlet trevirke
Ubehandlet trevirke
Hvit isopor
Stoffmøbler og madrasser
Gips
Papp/papir
Plastemballasje i retursekker
Plastfolie
Kanner
Hardplast
Metall/jern
Rene masser, jord og grus
Dekk til sykkel, moped, trillebår og traller

Avfallet sorteres i respektive konteinere.

Dette er også inkludert i brukerbetalingen:
Tidligere har man kunnet levere inntil 2 gjennomsiktige sekker med
restavfall gratis. Disse, i tillegg til levering av inntil 4 dekk (med eller
uten felg) inkluderer vi nå i brukerbetalingen på kr. 100,-.
Dersom du har med deg mer enn 2 gjennomsiktige sekker restavfall
(brennbart / inert avfall / ikke-brennbart) kommer dette i tillegg til
brukerbetalingen. Prisene ser du på side 7.

TIPS!
• Dersom du har plass hjemme kan det være lurt å spare opp en
viss mengde avfall, slik at du kan ta færre turer til Dal Skog,
med full henger.

• Hva med en større beholder hjemme? I Eidsvoll og Nannestad
kan du ha valgfri størrelse på papirbeholderen for samme pris.

• Vurdér om noe kan selges, gis bort eller leveres til OMGJØRAS
bruktbutikk.
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Noe avfall koster mer å levere
Dersom du har med slikt avfall kommer det i tillegg til brukerbetalingen i sorteringsrundellen.
Vår prismodell for levering av dette avfallet baserer seg på volum. Her kan du se hva det koster
å levere privat husholdningsavfall. Næringskunder leverer avfall etter egne satser.

Brennbart restavfall

Ikke-brennbart restavfall

Noe avfall kan dessverre ikke
materialgjenvinnes, og må derfor
sendes videre til forbrenning.

Disse avfallstypene kan ikke brennes,
og må derfor legges på deponiet
( fyllinga). Slikt avfall skal kastes i
konteiner merket Inert avfall, deponi.

EKSEMPLER:
Gavepapir, dyner, puter,
ødelagte tepper/matter, bade
basseng, p
 resenninger etc.

EKSEMPLER:
Porselen, keramikk, isolasjon, ildfast
glass, glassting, herdet glass, speil,
krystall etc. – samt urene tunge m
 asser,
som sementsekker, betong med armeringsjern, gips med fliser på etc.

Dette er brennbart restavfall som
gjenstår etter at alt det som kan
materialgjenvinnes er sortert ut.
Brennbart avfall leveres i gjennom
siktige sekker og kastes i egen
konteiner merket Brennbart avfall
etter sortering.

BRENNBART OG IKKEBRENNBART RESTAVFALL
Kubikkpris inkl. mva.
Kr. 100,- t.o.m 1 m3
Kr. 200,- opp t.o.m 2 m3
Kr. 300,- opp t.o.m 3 m3
Dette kommer i tillegg til
brukerbetaling på kr. 100,pr. tur i rundellen.

Avfallet tømmes løst i egen konteiner merket
Inert avfall, deponi. A
 vfallet kan gjerne
fraktes løst på henger, i esker eller lignende.

Hvorfor skal brennbart restavfall
leveres i gjennomsiktige sekker?
Brennbart restavfall skal leveres til gjenvinningsstasjonen i
gjennomsiktige s ekker, for at betjeningen lett skal kunne sjekke
at innholdet ikke er av miljøfarlig karakter eller er avfall som kan
gå til gjenvinning.
Gjennomsiktige s ekker kan kjøpes i flere butikker og byggevare
handeler i tillegg til hos oss. Vi selger 2 ruller (á 10 sekker) for kr. 50,-.

Hvordan ser jeg
forskjell på treverk?
HVA ER IMPREGNERT TREVIRKE?
Dette er trevirke som er behandlet med kjemiske
stoffer slik at trevirket ikke skal råtne. Impreg
nert trevirke brukes utendørs, gjerne til terrasser,
verandaer og reisverk. Kreosotimpregnert tre er
brunsvart og lukter tjære. E
 ksempler på dette er
gamle jernbanesviller og telefonstolper.
HVA ER BEHANDLET TREVIRKE?
Dette er trevirke som er malt, beiset, oljet, lakkert,
limt og som i hovedsak brukes innendørs eller
også som panel på hus. Ødelagte møbler av tre
og kurvmøbler/hyller kan også kastes her.
HVA ER UBEHANDLET TREVIRKE?
Dette er rent trevirke som f.eks paller, kapp og tre
virke som ikke er malt, limt, beiset eller lakkert.

Hvit isopor/EPS

Levering av dekk

Større mengder isopor kan
leveres til gjenvinnings
stasjonen. På denne måten
kan vi sikre en større material
gjenvinning enn om isopor går
til forbrenning som restavfall.

Dersom du har med deg flere enn
de fire bildekkene som inngår i én
brukerbetaling, betaler du samme
pris pr. dekk som før. Dette gjelder
for alle personbil-, lastebil- og
traktordekk (med eller uten felg).
Anleggs- og industridekk, samt dekk
med stålinnlegg og «tirefill», mottas
kun på forespørsel.

Mindre mengder isopor fra
husholdningene kan sorteres
som restavfall hjemme.
Isopor gjenvinnes blant
annet til kleshengere og fyll
til saccosekker.
Merk: XPS (bygnings
isolasjon) kan være farlig
avfall. Spør betjeningen
ved levering.

BILDEKK OG TRAKTORDEKK
Vanlige bildekk med og uten felg
17,5” 24” lastebildekk / traktordekk.
Pris inkl. mva.
Kr. 25 pr. stk.
Dekk til sykkel, moped, trillebår
og traller er GRATIS å levere.

I 2018 mottok vi
17 tonn hvit isopor
til gjenvinning.
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Avfall som det er gratis å levere
på Miljøstasjon Dal Skog (

Næringskunder skal alltid
levere avfall over vekt.
De betaler etter egne satser.

)

Hageavfall
Hageavfall som leveres til oss,
kvernes opp og brukes sammen
med matavfall i jordproduksjon.
I hageavfallsmottaket kan du
levere:
• Busker
• Gress

HUSK!

å tømme
avfallet ut av
sekker.

• Juletrær (ekte)
• Kvister, greiner
og småtrær

HUSK!
å knyte posene
før de legges i
konteinerne.

• Løv, mose og
visne blomster/
planter
• Stubber og
røtter leveres
i egen binge

Glass- og
metallemballasje

Alle typer klær,
sko og tekstiler
På gjenvinningsstasjonen finnes 3
stk Fretex-konteinere og 3 stk UFF-
konteinere der du kan levere alle typer
kvaliteter av tøy og tekstiler (også
ødelagt tøy) – bare det er rent og tørt.
OMGJØRAS tar imot en begrenset
mengde tøy. Ta kontakt med
varemottaket.

Når du kjører ut fra gjenvinnings
stasjonen, finner du en brønn for glassog metallemballasje. Her skal det kun
kastes emballasjeprodukter og ikke
andre gjenstander, selv om de er laget
av glass eller metall. På side 10 og
11 kan du lære mer om hvorfor man
skiller på «produkt» og «emballasje».

Henting av avfall hjemme hos deg
Tilbudet gjelder funksjonshemmede, eldre og
andre som ikke har e
 gnet kjøretøy/tilhenger for
levering av avfall til gjenvinningsstasjonen.
Avfallet som skal hentes må være sortert i henhold
til samme regler som for s ortering ved gjenvinnings
stasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved k jørbar
veg / innkjørsel / gårdsplass eller i carport / garasje.

For bestilling, kontakt ØRAS
eller se mer på www.oeras.no.
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Max avfallsmengde som hentes: 3 m3
Max vekt på enkeltgjenstander: 100 kg
Hentedager: Etter avtale
Betaling: VIPPS ( #11612), VISA og MasterCard.
Fast transportpris: Kr. 800,- inkl. mva.
I prisen inkluderer vi levering av opptil 4 dekk med eller uten felg, og
2 gjennomsiktige sekker med restavfall. Det tilkommer et pristillegg
for levering av betalingspliktig restavfall. Se priser side 7.

Foto: Loop / Åsa Maria Mikkelsen

HUSK!

Farlig avfall og EE-avfall
I dag blir 85 rundt prosent av EE-avfallet i Norge gjenvunnet
og brukt til å lage nye produkter i stedet for å bruke nye råvarer.
De fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder helseog miljøfarlige stoffer i varierende mengder (Miljostatus.no).

Elektrisk og elektronisk
avfall skal leveres til
gjenvinningsstasjonen
eller tilbake til f orhandler!
Det er GRATIS å levere
slikt avfall.

Farlig avfall

EE-avfall

Avfall som inneholder miljøfarlige stoffer, skal ikke kastes
i vanlig restavfall, men leveres til godkjente mottak. Her er
noen e
 ksempler på hva du kan levere på Dal Skog:

Eksempler på Elektrisk- og
elektronisk avfall (EE-avfall):

• Alle typer batterier

• Brukte pensler og maleruller

• Alle typer hvitevarer

• Alle typer lyspærer og lysstoffrør

• Malingsfiller og tilsølt
tildekningspapir/plast

• Småelektriske apparater

• Glassruter med klorparafiner

• Alle typer leker, pyntegjenstander,
lysslynger og annet som går på batteri

• Kvikksølvtermometere
• Brukte brannslukningsapparater
• Alle typer spraybokser
• Rester av kjemikalier eller annet
som er merket som farlig avfall

• PCB Vinduer
• Asbestholdig avfall
NB! Må leveres innpakket
i plast på pall.

• Rester av maling og tomme
malingsspann

!

Vennligst ta ut lysstoffrør og/eller lyspærer
fra lamper som kastes i bur i mottaket for
Elektrisk og elektronisk avfall, og levér dem
inn som Farlig avfall. Dersom rør/sparepærer
knuses, frigjøres nemlig kvikksølvgass som er
farlig å ånde inn.

• Alle gjenstander med ledning!

• Blinkende joggesko

• Kabler, ledninger og ladere
• PC, nettbrett, telefoner. Av sikkerhets
hensyn, leveres alle defekte harddisker,
nettbrett og mobiltelefoner inn på farlig
avfallsmottaket.
Vi har eget bur for mottak av
fungerende flatskjermer (PC/TV)
Alle brukbare flatskjermer blir sendt
utenlands for gjenvinning hvor skjermene
blir montert i andre applikasjoner som
f.eks heiser, biler, monitorer mm.

Næringskunder leverer farlig avfall etter egne satser.

NB!

Vi tar ikke imot eksplosiver, smittefarlig avfall,
radioaktivt materiale eller s
 elvantennende stoffer.

Eksplosiver, ammunisjon

Leveres til forsvaret

Ubrukt fyrverkeri

Leveres tilbake til forhandler
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”Hva er egentlig

Hvor skal jeg kaste dette, da…?

«emballasje» og
hva er «produkt»?
Det er ikke alltid lett å være sikker på hvor
ulike typer avfall skal kastes. Noe kan legges
i beholderne hjemme, mens annet skal leveres
på gjenvinningsstasjonen. Når det gjelder
ting av plast, glass eller metall er det en fin
tommelfingerregel å spørre seg om tingen er
emballasje eller et produkt.

Når vi snakker om plast, glass og metall generelt, kan dette
handle om produkter, noe som ikke alltid er det samme som
emballasje. Dette ønsker vi at du som forbruker skal vite
forskjell på.
EMBALLASJE AV PLAST legges i egne retursekker.
De som har tilgang til store dypoppsamlere eller avfalls
brønner i et boligsameie eller borettslag, skal bruke de
mindre returposene til sin plastemballasje.
EMBALLASJE AV GLASS OG METALL leveres i egne
returpunkter.

Emballasje av plast

Produkter av plast

Legges i egne retursekker for plastemballasje
og settes ved avfallsbeholderne dine på hentedag.
De som har tilgang til store dypoppsamlere eller
avfallsbrønner i et boligsameie eller borettslag,
skal bruke returposer til sin plastemballasje.

Dette er plastprodukter som ikke er emballasje.
Slike produkter leveres til gjenvinningsstasjonen
eller legges i restavfallet. Produkter som er hele og
brukbare kan leveres til loppemarked eller brukt
butikker som OMGJØRAS.

Plastemballasje kan gjenvinnes til ny emballasje
og nye produkter.

Levering av plast på gjenvinningsstasjonen inngår i
brukerbetalingen på kr. 100. Produkter av plast kan
gjenvinnes til nye plastprodukter.

EKSEMPLER PÅ PLASTEMBALLASJE:
• Plastbokser, plastbegre
for is, yoghurt, rømme etc.

• Plastpotter, plastbrett fra
blomster, plastposer og folie.

• Plastemballasje fra
matvarer.

• Poser for kaffe, noen
sause- og suppeposer
(se evt. merking på
posene) etc.

• Tomme plastflasker
og -kanner (små) fra
rengjøringsmidler, mat,
shampoo etc.

NB!
Tilsølt og skitten plastemballasje skal kastes i restavfallet.

10

EMBALLASJE er plast, glass eller metall som har vært
pakket rundt et produkt. Denne typen emballasje kommer
stort sett fra dagligvarebutikkene, og skal sorteres ut for seg.
Dette gjøres for å gjenvinne emballasjen til nye produkter, da
det er mindre energikrevende enn å produsere gjenstander
helt fra bunnen av. Ved å gjenvinne glass- og metall
emballasje, r eduserer vi f aktisk energibehovet i produksjons
prosessen med opptil 90 prosent!

ØRAS MILJØPOSTEN

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER AV PLAST:
• Barneleker
(ikke batteri/strøm)

• Plastpermer

• Kjøkkenutstyr

• Plastglass

• Tupperware

• Engangsbestikk

• Plastlommer

• Brevhyller

Emballasjen skal være helt tom når den kildesorteres.
Mesteparten av emballasjen man har hjemme er ren når
den er tømt. Det skal ikke så mye til for å få litt skitten
emballasje ren nok – skyll med kaldt vann og eventuelt
ta et lite tak med oppvaskbørsten.
Når plastflasker, med f.eks sjampo, balsam og såpe, er
tomme, fyll de med vann, rist godt, bruk opp restene.
PRODUKTER av glass, metall og plast kan gis bort til
loppemarked eller bruktbutikker hvis man ønsker fornying.
Er de ødelagte, kastes de enten som restavfall hjemme
eller leveres på gjenvinningsstasjonen.

Eksempler
på emballasje
av glass og
metall

VISSTE DU AT…? For hver kilo plastemballasje
som gjenvinnes reduseres CO2 -utslippene med
1,5 – 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde).
For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo
olje og uttak av ikke-fornybare ressurser reduseres!
Foto: Loop / Katrine Lunke

Emballasje av glass og metall

Produkter av glass og metall

Kastes i returpunkt for glass- og metallemballasje.
Her skal det kun kastes emballasjeprodukter og ikke
andre gjenstander, selv om de er laget av glass eller
metall. Dette er viktig ettersom produksjonsprosessene
videre kun håndterer glass og metall fra emballasje.

Dette er produkter av glass og metall som ikke
er e
 mballasje. Dette kan leveres på gjenvinnings
stasjonen. Mindre produkter kan kastes i restavfallet.

Glass- og metallemballasje kan smeltes om, og bli
råvarer for nye produkter, f.eks. byggematerialer,
glassopor, nytt emballasjeglass og instrumenter.

EKSEMPLER PÅ GLASS- OG METALLEMBALLASJE:
• Emballasjeglass fra
syltetøy, sylteagurker,
pålegg, barnemat,
krydder, tran, olivenoljer.

• Aluminiumsfolie/former

• Metalltuber fra kaviar,
majones, oster.

• Tomme parfymeflasker

Foto: Katrine Lunke, Apeland

• Hermetikkemballasje
fra leverpostei, makrell
i tomat, lapskaus,
fiskeboller etc.

Levering av metall på gjenvinningsstasjonen inngår
i brukerbetalingen på kr. 100. Produkter av metall
smeltes om til nye produkter.
Herdet glass og ildfast glass kan ikke gjenvinnes.
Dette kastes som restavfall hjemme, eller på gjen
vinningsstasjonen i egen konteiner for Porselen,
keramikk etc. eller Inert avfall, deponi. (Dersom
herdet glass havner i returpunkt for glass- og metall
emballasje blir råvaren ødelagt).

• Vinflasker
• Tomme medisinglass

Hele og b
 rukbare gjenstander bør leveres til loppemarked eller bruktbutikker som OMGJØRAS.

• Norske og utenlandske
øl- og brusflasker/bokser
uten pant.

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER AV GLASS OG METALL:
• Vaser

• Stekepanner

• Telyskapsler (løsne
vekeholder i stål).

• Ildfaste former

• Kjeler

• Glassboller

• Målebeger

• Drikkeglass

• Bestikk

Herdet
glass kastes
i restavfallet,
hvis det er
ødelagt.
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For deg som driver
næringsvirksomhet
Fra 1. april 2019 innfører Øvre Romerike
Avfallsselskap IKS (ØRAS) på Dal Skog en
brukerbetaling på kr. 100,- som vil gjelde både
for private husholdninger og næringskunder.

Nærings
kunder skal
alltid innom
Vekta.

Næringskunder som kommer til Dal Skog, skal alltid levere sitt avfall
over vekt. De skal fortsatt betale etter egne satser som før, men får nå et
tillegg på kr. 100 + mva i brukerbetaling for de avfallstypene som tidligere
har vært gratis å levere. Dette gjelder: EE-avfall, papp/papir, plastfolie
og metall.

Avfallssortering gir din bedrift:

Noen avfallstyper krever deklarering,
det vil si en melding til myndighetene om
at avfall er levert forskriftsmessig. Dette
kan gjelde maling, lim og lakk, asbest,
PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner.
Er du gårdbruker er du også deklarerings
pliktig når det gjelder levering av kjemikalier
og sprøytemidler etc.

• Lavere kostnader
Det er billigere å levere sortert avfall enn blandet avfall.
• Større troverdighet og miljøprofilering
Bedrifter som satser på miljøvennlige løsninger bygger et positivt ømdømme.
• Bedre trivsel for ansatte
• Orden og ryddighet
• God dialog med myndighetene
Bedriften overholder lover og forskrifter.

!
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ØRAS MILJØPOSTEN

Vi hjelper gjerne din bedrift i gang på a
 vfallsdeklarering.no.
Ta kontakt for mer informasjon.

ØRAS var det andre anlegget i Norge som
fikk installert optisk sortering av avfallsposer.
Siden oppstarten i 1998, har ØRAS sortert
ut bortimot 50.000 tonn matavfall! Dette
avfallet har blitt omdannet til kompost og
jordprodukter i stedet for å bli brent.

Matavfall blir
til næringsrik
jord til busker,
blomsterbed,
plener og
parkanlegg.

Fra matavfall til jordprodukter i 20 år!
«Vi har gitt ØRAS Hagejord
kallenavnet super-jord!»

«ØRAS Bed-og pottejord;
næringsrik jord til mitt staudebed!»

«ØRAS Park- og anleggsjord
– kanonbra til gressplen!»

Hilde Sørhagen hos UTEANLEGG AS

Tone, Aanerud Planteskole.

Annika Flod, Nannestad.

ØRAS Hagejord

En kompostbasert, torvfri og næringsrik jord til nyanlegg,
utskiftning i hager, busker og plener men også grønnsaksbed.
Anbefales ikke til surjordsplanter.

ØRAS Park- og anleggsjord

En jord som først og fremst er tilpasset næringsmarkedet.
Sammensatt av bioslam, hestegjødsel og hageavfall.
Super til parkanlegg, vegskråninger og gressplener!

ØRAS Bed- og pottejord

En luftigere jord som i tillegg inneholder hestegjødsel.
Selges i 20 liters sekker og i lastebillass f.o.m 2 m3.

Hagejorda og Bed- og pottejorda t ilfredsstiller kravene
satt til bruk for økologisk dyrking. Mer informasjon om
produkter og avfallshåndtering kan du finne på ØRAS’
hjemmesider www.oeras.no

PRISER
Gjelder fra 1.4.2019. Alle priser inkl.mva.
Betaling: Vipps #11612, VISA og MasterCard.
0,25 m3

Kr 300,-

0,5 m3

Kr 400,-

1 m3

Kr 600,-

1,5 m3

Kr 850,-

Hagejord i lastebillass f.o.m. 2 m³

pr. tonn

Kr 562,50

Park- og anleggsjord
i lastebillass

pr. tonn

Kr 437,50

Bed- og pottejord
i lastebillass f.o.m.
2 m³

pr. tonn

Kr 625,-

Hagejord i hengerlass
opp til 2 m³
inkl. opplessing

For tilkjøring av Hagejord, Park- og anleggsjord
og Bed- og pottejord i lastebillass, spør oss om pris.
Bed- og pottejord
i sekker
Pyntebark (furu)
Dekkbark (gran)
inkl. opplessing

pr. sekk (20 liter)

Kr 80,-

pr. 4 sekker

Kr 250,-

pr. sekk (50 liter)

Kr 70,-

pr. 4 sekker

Kr 250,-

pr. m3

Kr 600,-
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Vinn gavekort verdt 1000,Gavekortet kan brukes på Miljøstasjon Dal Skog
og i bruktbutikken ØMGJØRAS.
Send løsningsordet (i rødt felt) i en melding på Facebooksiden vår,
eller i en e-post til: konkurranse@oeras.no. Merk meldingen med
«Konkurranse». Svarfrist 1. juni 2019. Vinneren blir kontaktet.

1. Kommune i ØRAS-land

1

2. Dunken med grått lokk
3. Navn på bruktbutikk

Løsningsordet
er noe du finner
på Miljøstasjon
Dal Skog.

2

4. Skogens konge

3

5. Næring til jord

4

6. Fornybart drivstoff
7. Land

5

8. Det matavfall blir til

6

Lykke til!

7
8

Glade vinnere fra Eidsvoll i returkartonglotteriet
Kim Remy Holtet, fra Dal og Bønsmoen skoles 4. trinn
kunne nylig hente hjem premier på kr. 10.000,- hver. – At jeg
skulle vinne i dette lotteriet, hadde jeg aldri trodd skulle skje,
smiler Kim Remy fornøyd. – Nå blir det helt sikkert nye skiklær
i garderoben hjemme tilføyer elektroingeniøren fra Dal.
Også elevene ved Bønsmoen skole var strålende fornøyde med
premien. De fleste ønsker seg overnatting på skolen med litt
ekstra godis og hygge, mens lærerne kunne ønske seg å kjøpe
inn noen pedagogiske brettspill.

Miljøet er den virkelige vinneren

– Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende
enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten
stor for miljøet når folk skyller, bretter, og leverer inn kartonger,
forteller Gunnar Moen som er ansvarlig for Returkartonglotteriet
i Grønt Punkt Norge.
Å skrive navn og telefonnr. på
kartongene for å delta i lotteriet
er høyst frivillig. Det viktigste er
at kartongene kommer til gjen
vinning ved at de kastes s ammen
med papp og papir-avfallet.

Både 4. trinn på Bønsmoen
skole, og Kim Remy Holtet
jubler for premien
i returkartonglotteriet.
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ØRAS MILJØPOSTEN

8. FARLIG
AVFALL

Vekt

lt

La

13

32

14

15
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17

bil

16

ste

12

18

/ vo

jør

19

21

RUNDELLEN

20

p og sor tér

ing

Stop

tog

Utk

22

10

33

9

RENE TUNGE MASSER

11
31

30

Brukerbetaling kr. 100,gjelder Rundellen samt
konteiner 32 og 33.

gn

Hovedport

INERT AVFALL, DEPONI

Kundemottak

1

STOPP

P r i va t bil e r

7. EE-AVFALL

8a. GULVBELEGG

8b. XPS / ISOLASJONS
PLATER FOR BYGG

4. KJØLEVARER
OG HVITEVARER

3. LEVERING
AV VINDUER

2a. VAREMOTTAK
OMGJØRAS

Gratis å levere

2.

6

5

DRIKKE
KARTONGER

Gjenvinningsstasjon Dal Skog
Slik kildesorterer du

KLÆR, SKO
OG TEKSTILER

Port 2

K jør efe
27

26

25

28

24

29

23

TIL

H A G E AV FA L L

Ut

ng

Gratis å levere

34. RENE MASSER

ri
kjø

Gratis å levere

35. HAGEAVFALL

Gratis å levere

36. GLASS- OG
METALLEMBALLASJE

Recycling at the Reuse
and Recycling centre

Rundellen + 32 og 33. Brukerbetaling 100,-

1. Kundemottak Customer service
2. OMGJØRAS Second-hand shop
2a. Varemottak OMGJØRAS
Delivery to store
3. Levering av vinduer Windows
4. Kjølevarer og hvitevarer
Large electrical appliances
5. Drikkekartonger Beverage cartons
6. Klær, sko og tekstiler
Clothing, textiles and shoe banks
7. EE-avfall
Waste electronic and electrical equipment
8. Farlig avfall Hazardous Waste
8a. Gulvbelegg Vinyl flooring
8b. XPS / isolasjonsplater for bygg
Extruded polystyrene
9.+27. Trykkimpregnert trevirke
Impregnated timber
10.+28. Stoffmøbler og madrasser
Furniture and mattresses
11.+29. Ubehandlet treverk
Untreated timber
12.+30. Behandlet treverk
Treated timber
13. Gips Plaster board
14. Hvit isopor White styrofoam
15.+22. Papp / papir Cardboard and paper
16. Husholdningsplast Plastic packaging
17. Plastfolie Plastic foil / wrapping
18.+24. Brennbart avfall etter sortering
Inflammable waste
19. Kanner Plastic cans
20. Hardplast Hard plastic products
21.+25. Metall Metal
23. Dekk Tires
31. Porselen, keramikk, isolasjon, ildfast
glass og glassting (intert avfall, deponi)
China, ceramic, insulation, fireproof glass
and other things made of glass
32. Inert avfall, deponi (tunge urene
masser, og porselen, keramikk,
isolasjon, ildfast glass og andre
glassting) Mixed materials, concrete
with steel rods, tiles on plaster board, and
china, ceramic, insulation, fireproof glass
and other things made of glass.
33. Rene tunge masser
Bricks, roof tiles, stone, Leca etc.
34. Rene masser Sand, rubble, soil, turf
35. Hageavfall Green waste
36. Glass- og metallemballasje
Glass and metal packaging

ORDLISTE / VOCABULARY

VIPPS
– så har du betalt!
Vi tilbyr våre kunder å betale med
VIPPS, en betalingsløsning du kan
bruke fra mobilen din. Da må du
laste ned appen til din smarttelefon.
Skriv inn #11612 i søkefeltet etter at
du har trykket: «Send penger til» så
kommer du til ØRAS.

Din innsats er viktig for miljøet!
Du finner oss her:

Du finner mer informasjon om
sortering og renovasjon her:

Ta av ved avkjøring nr. 53 på E6 og kjør mot Dal.
Følg skilter til Miljøstasjon Dal Skog, Ørasvegen 85.

www.oeras.no
www.sortere.no
www.eidsvoll.kommune.no
www.hurdal.kommune.no
www.nannestad.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

Kartkoordinater:
Bredde: 60.2317530000
Lengde: 11.1940490000
Betaling:

#11612

www.facebook.com/oeras.no
@ oerasdalskog
@ oerasiks
Øras (oerasiks)

Åpningstider husholdningskunder 2019
MILJØSTASJON DAL SKOG

OMGJØRAS BRUKTBUTIKK

Anlegget kan være stengt eller ha reduserte åpnings
tider i forbindelse med høytids- og helligdager og
romjul. Se evt. www.oeras.no

Hverdager 07 – 17
Torsdag
07 – 20
Lørdag
09 – 15

Hverdager 12 – 17
Torsdag
12 – 20
Lørdag
09 – 15

Åpningstider næringskunder:
Man – fre: 07 – 17 gjennom hele året, unntatt høytidsog helligdager og romjul. Se evt. www.oeras.no.

TAKK TIL ALLE SOM BRYR SEG!
Grønt Punkt er et nonprofit selskap som sørger for finansiering av returordningene for
emballasjetypene glass, plast, metall, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Miljøstasjon Dal Skog
Ørasvegen 85 / 2054 Mogreina
Tlf: 63 92 78 80 / e-post: firmapost@oeras.no / www.oeras.no
Design createurene.no / Trykk RKGrafisk / Trykket på miljøvennlig papir

