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Velkommen til
Miljøstasjon Dal Skog
«Sammen gjør vi avfall til ressurser»
Siden ØRAS ble stiftet i 1979 og Fyllplass
Dal Skog 1 åpnet på Mogreina i 1981,
har ØRAS eierkommuner hatt ansvaret
for å administrere innsamlingen av hus
holdningsavfallet ute hos abonnentene.
I løpet av 2020 overføres denne oppgaven
til oss.
En ting vi er veldig sikre på, er at inn
byggertallet i vår region vokser. I 2019 økte
innbyggertallet med over 1750 personer og
antall abonnenter opp mot 800 sammen
lignet med året før. Dette gjør at også
våre eierkommuner får mer å håndtere.
Dermed er det med stor ydmykhet vi i
ØRAS etter hvert tar fatt på oppgaven
som abonnentenes kontaktpunkt når det
gjelder renovasjonsspørsmål.
I tillegg til denne overtakelsen, går 3 av
4 ØRAS-kommuner over på ny renova
sjonskontrakt fra 1. mai 2020. Den nye
renovatøren, NordRen AS, skal ta over
innhentingen i Hurdal, Nannestad og
Ullensaker, mens Eidsvoll beholder sin
renovatør en stund til. NordRen skal ha
sin base på Dal Skog og deres biler vil

kjøre på komprimert biogass som tankes
fra en egen fyllestasjon på ØRAS’ område.
Biogassen er et fornybart drivstoff som
blant annet er produsert på abonnentenes
matavfall.
Til gjenvinningsstasjonen vår kom det i
2019 ca 33.000 færre besøkende enn
året før. Til tross for dette, har mengde
innlevert avfall ligget på samme nivå som
fjoråret. Bruktbutikken OMGJØRAS har
hatt en stabil vekst og hadde en økning
i antall betalende kunder på 5% i 2019.
Det er godt å se at interessen for ombruk
i vår region er økende, noe som også er
et bidrag inn i en bærekraftig utvikling.
Ellers jobber vi i ØRAS kontinuerlig med
å minske våre miljømessige fotavtrykk.
Innstallering av solcellepaneler på verk
stedets fasadevegg er også et bidrag i

riktig retning og om et par år står enda
et solcelleprosjekt på agendaen.
Å lede ØRAS og den gjengen som nå
jobber hos oss, er utrolig morsomt.
Vi har kommet opp i over 50 ansatte
inkludert faste vikarer og vi gleder oss
til nye utfordringer fremover. Visjonen
har vi endret til «Sammen gjør vi avfall til
ressurser», noe som blir helt avgjørende
fremover for å nå miljømålene som er
satt for det neste tiåret.
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

ØRAS overtar ansvaret
I desember 2019 ble det klart at Øvre Romerike
Avfallsselskap IKS skal overta ansvaret for
administrering av henteordningen for hushold
ningsavfall på vegne av eierkommunene. Dette
ansvaret er det i dag kommunene som har, men
fra 1. mai 2020 vil det formelle ansvaret overføres
til ØRAS.

Det betyr at når abonnentene nå fremover har spørsmål om
tømmetider, beholderstørrelser, hvorfor avfall ikke er hentet og
hvordan man skal kildesortere / håndtere avfallet sitt, så trenger
de kun å henvende seg ett sted.
Når det gjelder faktura for renovasjonsgebyr og andre kommunale
avgifter vil den fortsatt bli sendt fra kommunene.

NordRen blir ny renovatør på Øvre Romerike fra 1. mai 2020
De skal håndtere innsamlingen av husholdningsavfall på vegne av kommunene Hurdal,
Nannestad og Ullensaker. Det skal benyttes miljøvennlige kjøretøy med biogass som
drivstoff. NordRen ser frem til å komme i gang med en best mulig renovasjonstjeneste
som innbyggerne blir godt fornøyd med.
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William
Kristoffersen
– har kildesortert i mange år
Ole Ivars general, William
Kristoffersen, har hatt kilde
sortering på agendaen i mange
år, og retursekken for plast
emballasje har tidvis fått stå
fremme på kjøkkenet hos
familien på Råholt. – Vi er i
grunnen ganske nøye med å
sortere avfallet, medgir William.
Men musikeren som er født i Nord Odalen,
og vokst opp i Eidsvoll, har ikke alltid tenkt
tanken på at det å «redde miljøet» skulle
bli så viktig. – Da jeg var ung, kasta alle
søppel og ting de ikke trengte, i bratte
skråninger like ved veien. Der ble det
fyllinger etter hvert, noen av disse kan
man se under mosen den dag i dag. Mye
ble også slengt ut av bilvinduet, slik at

grøftekantene var fulle av søppel. Som
guttunge kunne jeg plukke opp tomme
sigarettpakker fra «vegarenna» overalt. De
satte vi mellom eikene i sykkelhjula, slik
at det låt litt som lyden av en motor da
vi sykla. I tillegg tjente jeg stadig noen
kroner på å plukke pantbare brus- og
ølflasker. Flaskene ble oftest slengt hvor
som helst da de var tomme. Det var ingen
som tenkte på at dette kunne få noen
konsekvenser, eller skade naturen. Ingen
prata om det. Det var vel først da jeg kom
i slutten av tenåra at betydningen kom for
en dag.
Da barna til Pia og William fikk komme på
skolebesøk til ØRAS, skjønte familien at
dette med kildesortering var et tema som
skulle få fotfeste fremover. Det at avfall var
viktige ressurser til lage nye ting, var noe

William ikke hadde tenkt så mye på.
– Å kaste matavfallet i grønn pose har for
eksempel vært viktig hele tiden, skyter fru
Pia inn. Hun synes ordningen med å knyte
pose på beholderen fungerer bra, og hun
vet at dette avfallet er en ressurs som blir
utnyttet videre til nye produkter.
Men det er ikke alltid like lett å vite hva
som skal kastes hvor, heller da. Ta for
eksempel den trekkpapirlignende greia
som ligger under kjøttet, som egentlig er
pakka i plast. Den rektangulære biten er
ofte klissete og ekkel. Er det plast eller
restavfall? – Paret diskuterer litt frem og
tilbake før vi kan komme med fasiten;
restavfall. – Det er godt å vite at vi kan
spørre dere i ØRAS, sier William. – Og
godt å vite at dette med kildesortering
i vår region gir resultater.

NYE ANSIKTER HOS ØRAS
Anne-Karine, Madelen og Johanne
kundeveiledere gjenvinningsstasjon

Petter
fagleder
farlig avfall
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Vil du ikke kaste …?

Bøker

Alt av

Bortsett fra leksikon og fagbøker

pyntegjenstander

Sportsutstyr

Gjør dørstokkmila mye rimeligere

VISSTE
DU AT…?
I bruktbutikkens varemottak
kan du plassere brukbare saker
– også når det er ubetjent.
Se mer på
www.oeras.no/bruktbutikk

Glass, serviser og kjøkkenutstyr
som du ikke bruker kan andre få gleden av

!
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På grunn av sikkerhet tar vi ikke imot
barnebilstoler, hjelmer og redningsvester.

ØRAS MILJØPOSTEN

!

På grunn av plassmangel tar vi ikke
imot kontormøbler, senger og telt.

– dette tar OMGJØRAS i mot:

Puter, duker og gardiner
er populært

Reiseeffekter

er alltid kjekt å ha

Bilder og malerier

av kjente og ukjente kunstnere

Klær

skaper folk
– både store og små

Leker

som minsten har vokst fra

Virker det?

Ja takk, vi tar det

Vi tar imot

møbler til stue, kjøkken og entre

!

OMGJØRAS
er på Facebook – er du?

BUTIKKENS ÅPNINGSTIDER
Hverdager 12 – 17 / Torsdag 12 – 20 / Lørdag 09 – 15
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LEVERING AV AVFALL PÅ MILJØSTASJON DAL SKOG

Priser på gjenvinningsstasjonen
for privathusholdninger

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

På Miljøstasjon Dal Skog betaler man kr. 100,- hver gang man
leverer avfall i sorteringsrundellen. For restavfall som ikke kan
materialgjenvinnes betaler man etter volum. Mye er også gratis
å levere, se tabellen under.
Avfallet skal sorteres i respektive konteinere. Alle priser er inkl.mva.

> Brukerbetaling for levering i rundellen: Kr. 100,DA KAN DU LEVERE INNTIL 6 m³ MED FØLGENDE AVFALL:
Trykkimpregnert treverk / Fiberplater i tre / Behandlet treverk / Ubehandlet treverk / Gips / Hvit isopor / Papp/papir /
Plastemballasje i retursekker / Plastfolie / Kanner / Hardplast / Metall og jern / Stoffmøbler og madrasser / Rene masser,
jord og grus / Dekk til sykkel, moped, trillebår og traller. Dette er avfall som kan gjenvinnes.
INKLUDERT I BRUKERBETALINGEN:
Inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall og 4 dekk med eller uten felg.

+ Kr. 100,- t.o.m 1 m³

> Pristillegg for brennbart og ikke-brennbart
restavfall utover det som er inkludert

+ Kr. 200,- t.o.m 2 m³
+ Kr. 300,- t.o.m 3 m³

EKSEMPLER PÅ FORSKJELLIGE TYPER RESTAVFALL (kan ikke materialgjenvinnes):
Ikke-brennbart restavfall kan være:
Porselen, keramikk, isolasjon, ildfast glass, glassting,
herdet glass, speil, krystall, sementsekker, betong
med armeringsjern, gipsplater med fliser på.

Brennbart restavfall kan være:
Gave-/julepapir, badebasseng, presenninger,
kleshenger av plast med metallkrok, glassfiber,
partytelt, trampolineduker mm.

PRISTILLEGG FOR DEKK UTOVER DET SOM ER INKLUDERT:
Farlig avfall

GRATIS

EE-avfall

GRATIS

Klær, sko og tekstiler i konteinere
fra Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon

GRATIS

Gjenstander til ombruk
– leveres til OMGJØRAS

GRATIS

Hageavfall

GRATIS

Glass- og metallemballasje

GRATIS

TIPS!
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• 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.

+ Kr. 25,- pr. stk.

Hvor mye
3
er 1 m ?

• 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.

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. Impregnert trevirke er stort sett grønt
og brukes utendørs, gjerne til terrasser,
verandaer og reisverk. K
 reosotimpregnert
tre er brunsvart og lukter tjære. Eksem
pler 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 og hyller av rent tre eller som er
malt eller lakkert kan også kastes her.

HVA ER «FIBERPLATER I TRE» Dette er
trevirke som er blandet med tre og andre
materialer. Dette har tidligere blitt sortert
som behandlet trevirke, men på grunn av
strengere krav til materialgjenvinning, skal
plater nå tas ut i en egen fraksjon eller
avfallstype. Eksempler på «Fiberplater i
tre» kan være laminat, tak-ess, huntonitt
plater, baderomsplater og benkeplater
samt MDF-plater som er behandlet eller
ubehandlet.
HVA ER UBEHANDLET TREVIRKE?
Dette er rent trevirke som f.eks paller, kapp
og trevirke som ikke er malt, limt, beiset
eller lakkert. Også møbelplater av heltre og
ubehandlede møbler av rent tre

Hvit isopor/EPS
Større mengder isopor kan leveres til
gjenvinningsstasjonen. På denne måten
kan vi sikre en større materialgjenvinning
enn om isopor går til forbrenning som
restavfall.
Mindre mengder isopor fra husholdning
ene kan sorteres som restavfall hjemme.
I 2019 mottok
vi 15 tonn
hvit isopor til
gjenvinning.

Isopor gjenvinnes blant annet til kles
hengere og fyll til saccosekker.
Merk: XPS (bygningsisolasjon) kan
være farlig avfall. Spør kundeveileder
ved levering.

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

For deg som driver næringsvirksomhet
Næringskunder som kommer til Dal Skog,
skal alltid levere sitt avfall over vekt og
betale for dette etter egne satser.
Noen prisjusteringer vil tre i kraft
fra 1.5.2020.

!

Les mer om næringsavfall
og priser på www.oeras.no >

HUSK at noen
avfallstyper krever
deklarering.
Vi hjelper gjerne din bedrift i
gang på avfallsdeklarering.no.
Ta kontakt for mer
informasjon.
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Avfall som det er gratis å
levere på Miljøstasjon Dal Skog
Hageavfall
HUSK!
å tømme
avfallet ut av
sekker.

Hageavfall som leveres til oss,
kvernes opp og brukes sammen
med matavfall i jordproduksjon.
Se eksempler på hageavfall her:
www.oeras.no/hageavfall

Glass- og
metallemballasje

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

Alle typer klær, sko
og andre tekstiler
På gjenvinningsstasjonen har vi
tekstil-konteinere fra Fretex, UFF og
Kirkens Bymisjon. Her kan du levere
flere typer kvaliteter av tøy og tekstiler
(også ødelagt tøy) – bare det er rent
og tørt. Se oppslag på de forskjellige
konteinerne.
OMGJØRAS tar imot en begrenset
mengde tøy. Se side 4–5.

HUSK!

Dette skal kastes i returpunktene for
glass- og metallemballasje. Her skal
det kun kastes emballasjeprodukter og
ikke andre gjenstander, selv om de er
laget av glass eller metall. (Se side 10).

å knyte posene
før de legges i
konteinerne.

Miljøfarlig avfall
Farlig avfall som inneholder miljøfarlige stoffer, skal ikke kastes i
vanlig restavfall, men leveres til godkjente mottak. Slikt avfall er gjerne
merket med spesielle avfallssymboler.
De fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder også
helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Det er derfor veldig
viktig at også slikt avfall leveres til gjenvinningsstasjoner. EE-avfall kan
også leveres tilbake til forhandler.
Eksempler på hva privathusholdninger kan levere av miljøfarlig avfall
til Dal Skog kan du lese mer om på oeras.no under menypunktet
«Hvordan sortere» - Sortering på Dal Skog.
Lysstoffrør og/eller lyspærer fra lamper leveres tilbake til forhandler
eller til mottak for farlig avfall på Dal Skog. Dersom rør/sparepærer
knuses, frigjøres kvikksølvgass som er farlig å ånde inn.
Utrangerte mobiltelefoner og harddisker fra datamaskiner
skal leveres inn på mottak for farlig avfall for sikker håndtering av
sensitive data.
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X

Kun
emballasje av
glass og metall
skal kastes i
returpunktene

RETURPUNKT FOR
GLASS- OG M ETALLEMBALLASJE

Derfor må du kaste riktig
ØRAS har et 40-talls returpunkter plassert i det offentlige rom.
Konteinerne er fordelt rundt i våre fire eierkommuner og nær
halvparten har installert nivåmålere. Det betyr at vi kan fjernover
våke hvor fulle konteinerne er før vi reiser ut og tømmer dem.
Dessverre er det mange som bruker returpunktene som avfalls
stasjon. Det er feil. Avfall som ikke er emballasje av glass og/
eller metall, skal ikke settes igjen utenfor konteinerne. Ofte ser vi
at det hensettes en del elektriske artikler. Dette er gratis å levere
tilbake til forhandler eller til vår gjenvinningsstasjon på Dal Skog.

For at emballasjeavfallet skal kunne bli til ny råvare, må det ikke
kastes noe annet i konteinerne. Keramikk, porselen og herdet,
ildfast glass ødelegger gjenvinningsprosessen for glass. Bare
en hank fra kaffekoppen er nok til å ødelegge ett tonn med
glass som sendes til gjenvinning!
ØRAS bruker ca. kr. 400.000 i året på å rydde opp hensatt
avfall etter andre. Avfall som ofte er gratis å levere til
gjenvinningsstasjoner. Hvis slik forsøpling fortsetter, må
vi dessverre vurdere å inndra flere returpunkter.

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 >

NY PRIS fra 1. mai 2020

Max avfallsmengde som hentes: 3 m3
Max vekt på enkeltgjenstander: 100 kg
Hentedager: Etter avtale
Betaling: VIPPS ( #11612), VISA og MasterCard.
Fast transportpris: Kr. 1000,- 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 6.
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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.

Emballasje av plast

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 metallemballasje, reduserer vi f aktisk
energibehovet i produksjonsprosessen med opptil 90 prosent!

Produkter av plast

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 avfallsbrønner i et boligsameie
eller borettslag, skal bruke de mindre returposene til sin plast
emballasje.
EMBALLASJE AV GLASS OG METALL leveres i egne
returpunkter.
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 e
 mballasje 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 loppe
marked eller bruktbutikker hvis man ønsker fornying. Er de
ødelagte, kastes de enten som restavfall hjemme eller leveres
på gjenvinningsstasjonen.

VISSTE DU AT…? For hver kilo plastemballasje som 
gjenvinnes reduseres CO 2-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!
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Se eksempler
på emballasje
og produkter på
www.oeras.no/
glass-metall

ØRAS MILJØPOSTEN

Legges i egne retursekker for plastemballasje og settes
ved avfallsbeholderne dine på hentedag. De som har
tilgang til store dypoppsamlere eller a
 vfallsbrønner i et
boligsameie eller borettslag, skal bruke returposer til sin
plastemballasje.
Plastemballasje kan gjenvinnes til ny emballasje
og nye produkter.

Plastprodukter som ikke er emballasje. Slike produkter
leveres til gjenvinningsstasjonen eller legges i restavfallet.
Produkter som er hele og brukbare kan leveres til loppe
marked eller bruktbutikker som OMGJØRAS. Levering av
plast på gjenvinningsstasjonen inngår i brukerbetalingen
på kr. 100.
Produkter av plast kan gjenvinnes til nye plast
produkter.

Emballasje 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 v idere
kun håndterer glass og metall fra emballasje.
Glass- og metallemballasje kan smeltes om, og bli
råvarer for nye produkter, f.eks. byggematerialer,
glassopor, nytt emballasjeglass og instrumenter.

Produkter av glass og metall
Produkter av glass og metall som ikke er e
 mballasje.
Dette kan leveres på gjenvinningsstasjonen. Mindre
produkter kan kastes i restavfallet. Levering av metall på
gjenvinningsstasjonen inngår i brukerbetalingen på kr. 100.
Herdet glass og ildfast glass kan ikke gjenvinnes. Dette
kastes som restavfall hjemme, eller på gjenvinnings
stasjonen i egen konteiner for Porselen, keramikk etc.
eller Inert avfall, deponi. (Dersom herdet glass havner
i returpunkt for glass- og metallemballasje blir råvaren
ødelagt).
Hele og b
 rukbare gjenstander bør leveres til loppemarked
eller bruktbutikker som OMGJØRAS.
Produkter av metall smeltes om til nye p
 rodukter.

Speil, speil på veggen
der, hvem er flinkest
i regionen her?
Høsten 2019 gjennomførte vi plukkanalyse på avfall fra henteordningen.
Vi valgte oss 7 ordinære innsamlingsruter for uttak av avfall til analysen, med
avfall fra våre fire eierkommuner Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker.

RESULTATENE VISTE BLANT ANNET:

40,5 %

19,8 %

27,9 %

ANDELEN GRØNNE POSER I AVFALLS
BEHOLDEREN VAR PÅ 27,9%.
Området med lavest andel hadde
bare 19,8 % grønne poser (tett
bebyggelse i Ullensaker). Området
med høyest andel hadde hele 40,5%
(økolandsbyen i Hurdal).

r:
rdal!
ren e
Vinne sbyen i Hu
nd
Øk ola

75 %
38 %

50 %

AV ALT MATAVFALLET SOM BLE
KASTET, BLE CA HALVPARTEN
KILDESORTERT I GRØNN POSE.
Området med lavest kildesorterings
grad (38 %) var fra tettbebyggelse
i Ullensaker, mens området med
høyest kildesorteringsgrad (75 %)
også her ble økolandsbyen i Hurdal.

90,5 %
ANDELEN RIKTIG SORTERT
MATAVFALL i de grønne
posene utgjorde 90,5 %.
Det er bra!

r:
l!
ren e
e
Hurda
n
n
i
i
V
n
e
y
ndsb
Øk ola

60 %
AV ALT MATAVFALLET SOM
KASTES VAR NESTEN 60 %
MATSVINN, dvs. mat som kunne
blitt spist, som f.eks brød, frukt
og grønt, melkeprodukter, kjøtt,
fisk og matrester.

2018 / 2019

2016

2012

Fremdeles kastes
ca 35 % MATAVFALL
I RESTAVFALLET.
Vi kan alle bli bedre!

40 %

Av all PLASTEMBALLASJE
som kastes i henteordningen,
ble ca 40 % kildesortert.
Vi kan alle bli bedre!

Vi kan alle bli bedre!

74 %
Undersøkelsen viste at MENGDEN
RESTAVFALL OG MATAVFALL SOM
VI KASTET I AVFALLSBEHOLDERNE
er beregnet til 152 kg pr. innbygger
pr. år (i 2018 / 2019). Dette er 7% mindre
enn i 2012 og 3% mindre enn i 2016.

35 %

Av all GLASS- OG
METALLEMBALLASJE som
kastes, estimeres ca 74 %
å bli levert til returpunktene.
Det er bra!

84 %
Av alt PAPP, PAPIR OG
DRIKKEKARTONG som kastes
i henteordningen, estimeres
84 % å bli kildesortert.
Det er bra!

… Konklusjon: Vi kaster mindre! (men vi kan også bli enda flinkere)
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Matavfall

.. .
. . .
..
. .
. . ..
. .

Ren plastemballasje

Papp / papir /
drikkekartong

Glass-/
metallemballasje

UKEBLAD

Hermetikkbokser

Metallkorker

Metallokk

Øl-/mineralvannsbokser uten pant

Sengetøy

Gardiner

Håndklær

Sko / vesker / belter

Klær

Klær / sko og
tekstiler

Klokker

Datautstyr

Hårfønere

Barbermaskiner

Blinkesko

Mobiltelefoner

Elektriske leker

EE-avfall

BRINGES AV DEG TIL RETURPUNKT O.L.

Restavfall

Aviser

D

Melk-/juicekartonger

Konvolutter

Ukeblader/tidsskrifter/
magasiner/bøker

LA
UKEB

Reklame

Plastposer

Plastemballasje fra
kjøtt, fugl, fisk, frukt,
bær, grønt og
pålegg

Plastflasker for vaskemidler/sjampo/
dressinger
Korker legges løst
i sekken

Glass/flasker

Aluminiumsemballasje/
-folie

. .. . . . . . . .
. .. . . .. . . . . . . ... . .. .. .. .. ... . . .
.
. . .
. . . .

Sneip

Avkjølt aske/grillkull

Stearinlys

CD-plater

Ødelagte leker
(ikke batterier eller
leker på strøm)

Utslitte sko

Kulepenner
Ballonger/tyggegummi

Plastkanner/plastbegre/
plastbokser
Korker legges løst
i sekken

Våtservietter/bleier/
bind/tamponger/Q-tips

HENTES AV RENOVATØR

.
.
.. . .
.
.
. . .. .. .
. . .. .
.
. . .. .
. .
.
. . .. . . .
.

Skall/skrell/skrotter/
gammel frukt/
grønnsaker

Bakverk

Teposer/kaffefilter/
kaffegrut

Fisk/skalldyr

Kjøttrester/bein/supper
sauser/matfett

Duker

Ledninger

Pizza-/yoghurt-/
frokostblandingkartong

Utslitte tekstiler/klær

Eggeskall

Telyskapsler

Metalltuber

Tomme tørkepapir/
dopapirruller

BRINGEORDNING

Blomsterpotter av plast

Snusbokser

BRINGEORDNING

Hvitevarer

Potteplanter/blomster

BRINGEORDNING

Kaffe-/snacksposer m/
alu-belegg

Mindre mengder
tilgriset tørkepapir

HENTEORDNING

Tøyinnsamling

Gress/mose

Hageavfall

Impregnert treverk

Farlig avfall

Spraybokser

Maling/beis/lakk

Lim

Batterier

Spill- og frityrolje

Kjemikalier

Sparepærer

Whitespirit

BRINGEORDNING

Gulvbelegg

BRINGEORDNING

Miljøstasjon
(eller evt. kommunalt
mottak der dette finnes)

Juletrær

Potteplanter/blomster

Ugress

Kvist/greiner
(Inntil 10 cm i diameter)

Nedfallsfrukt

Busker/løv

LEVERES TIL MILJØSTASJON

Restavfall /
evt. ombruk

Møbler

Bildekk

Treverk

Skrapjern

Plaststoler

Isopor

Bøker

BRINGEORDNING

Miljøstasjon

Miljøstasjon
(eller evt. kommunalt
mottak der dette finnes)

kommuneneEidsvoll,
Eidsvoll,Hurdal,
Hurdal,
Nannestad,
Ullensaker
For kommunene
Nannestad,
Ullensaker

Øvre Romerike
Avfallsselskap IKS

SORTERINGSGUIDE ØRAS
SORTERINGSGUIDE

Aug
2019
Aug // 2019

Miljøstasjon eller
retur til forhandler

Avfallsbrønn

eller

Returpunkt for glassog metallemballasje

HENTEORDNING

Beholder for
papp / papir / kartong
eller avfallsbrønn

HENTEORDNING

Bruk en vanlig
handlepose
fra Rimi, Kiwi
o.l.

Emballasjen skylles,
ristes og legges løst
i knyttet returpose/
sekk og kastes i avfallsbrønn eller settes ved
papp/papir beholder.
Skitten plastemballasje
kastes i restavfallet.

HENTEORDNING

Beholder for
mat- og restavfall

HUSK
DOBBEL
KNUTE!

ØRAS MILJØPOSTEN
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Kvalitetsjord
til Trysil
Lund gård og gartnertjenester har siden 2018 brukt ØRAS Hagejord i flere av sine prosjekter.
Firmaet som arbeider i Trysil og omegn tilbyr gartnertjenester som er gjort på en bærekraftig
og miljøvennlig måte. På bakgrunn av dette valgte de jord fra ØRAS.
– Hagejorda til ØRAS er perfekt for oss
da den er næringsrik og torvfri, forklarer
Geir Evert Andraa.
En viktig ingrediens i ØRAS sine jord
produkter er matavfall. Ved å kompostere
matavfall og hageavfall tilbakeføres fosfor
til jordsmonnet.
– Det er viktig for oss å minske våre
miljømessige fotavtrykk. Derfor velger vi
også produkter som vi kan stå for, og det

kan vi med ØRAS Hagejord, sier Andraa.

skryter av god service fra ØRAS.

Lund gård og gartnertjenester har brukt
ØRAS Hagejord i større bed i parker
og i sentrum, samt bed i skianlegget i
Trysilfjellet.

Siden ØRAS Hagejord er en kompost
basert, torvfri og næringsrik jord er den
perfekt til nyanlegg og utskiftning i hager.

– Et annet stort prosjekt hvor vi har brukt
jorda er rabatter langs sentrumsgata
i Innbygda i Trysil. Her ble samtlige
rabatter gravd ut og fylt på med ØRASjord, forteller Lillian Neby som også

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 tilfredsstiller kravene
satt til bruk for økologisk dyrking. Mer informasjon om
produkter og avfallshåndtering kan du finne
på ØRAS’ hjemmesider www.oeras.no >

– Vi er veldig fornøyde med jorda deres!
Etter første sesong ser det ut til at alle
stauder og busker kommer veldig bra,
sier Neby.

PRISER
Gjelder fra 1.4.2020. 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 a
 nleggsjord
i lastebillass

pr. tonn

Kr 437,50

Bed- og p
 ottejord 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 (leses nedover i rødt felt) i en melding på Facebook
siden vår, eller i en e-post til: konkurranse@oeras.no. Merk meldingen
med «Konkurranse». Svarfrist 1. juni 2020. Vinneren blir kontaktet.

1. Hva slags butikk er OMGJØRAS?

1

2. Dyr som samler på nøtter

2

3. ØRAS-kommune
4. Matavfall blir til …

3

5. Annet ord for søppel

4

6. Hva slags plast skal i den gjennom
siktige retursekken/-posen?

5

7. Dunken med svart lokk

6

8. Navn på avfallsselskap

7

9. Hva produserer vi av deponigass?

Lykke til!

Løsnings
ordet er en
yrkestittel.

8
9

NYE ANSIKTER HOS ØRAS
Håkon, Glenn og Jan Frode
maskinførere og sjåfører

14

ØRAS MILJØPOSTEN

Kaja og Cecilie
kundekonsulenter
på renovasjon

8. FARLIG
AVFALL

Vekt

lt

La

13

32

14

15

er

17

bil

16

ste

12

18

/ vo

19

21

RUNDELLEN

20

p og sor tér

ing

Stop

tog

jør

22

10

33

9

RENE TUNGE MASSER

11
31

30

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

gn

Utk

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,-

Trykkimpregnert trevirke
Impregnated timber

36. Glass- og metallemballasje
Glass and metal packaging

35. Hageavfall Green waste

34. Rene masser Sand, rubble, soil, turf

33. Rene tunge masser
Bricks, roof tiles, stone, Leca etc.

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.

31. Fiberplater i tre (Huntonitt, MDF, tak-ess,
asfaltplater, vindplater, laminat, baderomsog benkeplater) Fiberboard

28. Stoffmøbler og madrasser
Furniture and mattresses

26. Porselen, keramikk, isolasjon, ildfast glass
og glassting (inert avfall, deponi) China,
ceramic, insulation, fireproof glass and other
things made of glass

23. Dekk Tires

21.+25. Metall Metal

20. Hardplast Hard plastic products

19. Gjennomsiktige kanner Plastic cans

18.+24. Brennbart avfall etter sortering
Inflammable waste

17. Plastfolie Plastic foil / wrapping

16. Plastemballasje Plastic packaging

15.+22. Papp / papir Cardboard and paper

14. Hvit isopor White styrofoam

13. Gips Plaster board

12.+29. Ubehandlet treverk
Untreated timber

11.+30. Behandlet treverk
Treated timber

10. Fiberplater i tre (Huntonitt, MDF, tak-ess,
asfaltplater, vindplater, laminat, baderomsog benkeplater) Fiberboard

9.+27.

8b. XPS / isolasjonsplater for bygg
Extruded polystyrene

8a. Gulvbelegg Vinyl flooring

8. Farlig avfall Hazardous Waste

7. EE-avfall
Waste electronic and electrical equipment

6. Klær, sko og tekstiler
Clothing, textiles and shoe banks

5. Drikkekartonger Beverage cartons

4. Kjølevarer og hvitevarer
Large electrical appliances

3. Levering av vinduer Windows

2a. Varemottak OMGJØRAS Delivery to store

2. OMGJØRAS Second-hand shop

1. Kundemottak Customer service

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 >

Kartkoordinater:
Bredde: 60.2317530000
Lengde: 11.1940490000

www.facebook.com/oeras.no >

Betaling:

@ oerasdalskog
@ oerasiks
Øras (oerasiks)

#11612

Åpningstider husholdningskunder 2020
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
Har du spørsmål om renovasjon, kan du sende en e-post til: renovasjon@oeras.no >
Design createurene.no / Trykk 07 / Trykket på miljøvennlig papir

