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Takk for at du bidrar

Vi er i gang med et nytt tiår og 2020 ble
det året hvor ØRAS tok over a
 nsvaret
for å administrere innsamlingen av hus
holdningsavfallet.
1. mai rullet de første oransje renovasjonsbilene til NordRen
ut i Hurdal, Nannestad og Ullensaker mens Norsk
Gjenvinning Renovasjon AS har opprettholdt tømmingen
i Eidsvoll kommune. Våre to nye kundekonsulenter på
renovasjon har betjent alle henvendelser som tidligere
gikk til kommunene.
Etter et halvt år i aksjon kan vi stolt si at overtakelsen
har gått overraskende bra. Vi har oppdatert abonnents
registeret og innført nytt elektronisk avvikssystem. Nå kan
renovatørene ta bilde av situasjoner som i løpet av noen
sekunder blir overført direkte inn til våre systemer. På
denne måten kan vi gi våre abonnenter et sanntidsbilde
i det øyeblikket renovatør er på adressen.
Etter 10–12 år med samme innhentingsruter, har vi nylig
endret på de fleste tømmerutene i Hurdal, Nannestad og
Ullensaker kommune. Dette måtte vi gjøre som en følge av
økt aktivitet innen boligutbygging og økte innbyggertall. Jeg
er glad for at de fleste av våre abonnenter har forståelse for
at en slik revidering måtte til. Samtidig avvikler vi avfalls
kalenderens tømmeruter i p
 apirformat, så heretter trenger
du kun å bruke appen «Min renovasjon» for å finne dine
tømmedager. Tjenesten ligger også inne på våre nettsider.
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I «ØRAS-land» har vi noen områder med særdeles utfor
drende kjøreforhold for våre renovasjonsbiler. Bilene er
store fordi de skal få med seg mest mulig avfall på rutene.
Å rygge med en 15 tonns stor renovasjonsbil på trange
veier er nærmest for ekstremsport og regne; spesielt på
vinterstid. Derfor vil vi i tiden fremover se på organisering
av standplasser for beholdere, spesielt i samarbeid med de
abonnentene som i dag ikke har snuplass/vendehammer.
Nå må flere belage seg på å trille beholdere frem på
tømmedag, for eksempel frem til felles postkassestativer.
Hytterenovasjon er også satt på agendaen fremover.
I sommer opplevde vi stor trafikk på hyttene som følge av
at mange hadde Norges-ferie, og ved flere standplasser
har vi slitt med forsøpling. Dette ønsker vi å komme til livs.
Jeg håper at du som abonnent er med oss inn i en fremtid
der vi som selskap skal gjøre vårt ytterste for å levere en
tjeneste de aller fleste vil bli fornøyde med. Verdensbildet
endrer seg, samfunnet vårt endrer seg og vi kan dermed
ikke «rygge» inn i fremtiden ved å si at «sånn har vi alltid
gjort det». Nå er tiden kommet for å tenke nytt, tenke smart
og tenke praktisk.
Takk for at du som innbygger bidrar til vår felles
miljøinnsats. Sammen gjør vi avfall til ressurser!
Med hilsen fra
Trym Denvik
Daglig leder i ØRAS

K

EiiNO-Alexandra

kan

Kildesortere
Sølvstrupen fra Råholt, Alexandra Rotan,
har fått tydelig innføring i kildesortering
hjemmefra. Nå har kunnskapen blitt satt ut
i praksis i egen leilighet på Jessheim.

– Nå må jeg bare være påpasselig, smiler
den engasjerte 23-åringen.
Artisten kjenner vi godt fra Melodi Grand Prix-finalen i 2019
som en del av gruppen KEiiNO. De vant det norske folket
og sang seg inn i våre hjerter med låten «Spirit in the sky»
i den internasjonale finalen i Tel Aviv. I skarp konkurranse
med Sverige, endte det med en super 6. plass!
I dag er Alexandra fremdeles aktiv med KEiiNO og låtskriving.
I leiligheten hun deler med en venninne på Jessheim, gjør de
så godt de kan når det kommer til å kildesortere avfallet sitt.
Da Alexandra gikk på barneskolen, var hun med 4. trinnet sitt
på skolebesøk til ØRAS. Men det er nok de mange turene til
Dal Skog sammen med pappa, Gunnar, opp igjennom årene
som hun husker best. – Da sorterte vi mye, ler hun.

”

Vi er opptatt av å gjøre det riktig, men av og til lurer vi
på om litt grisete plast kan gå som plastemballasje eller
om det skal kastes i restavfallet. Jeg tror vel egentlig
at jeg er flinkest med å pante flasker, fortsetter hun.
Da donerer jeg gjerne pantebeløpet til Røde Kors.
Turene i voksen alder har imidlertid gått mye lenger ut
i verden enn til Dal Skog. Sammen med de to andre
bandmedlemmene i KEiiNO reiser de på kryss og tvers
over mange landegrenser og da prøver de å være så
miljøbevisste de kan. Da de reiste på konsertopptreden til
Australia, kjøpte de for eksempel miljøkvote og når de ellers
farter i Europa planlegger de helst å reise med tog. De tre
artistene booker nemlig alt selv. Besøker de land/byer med
få avfallsbøtter i det offentlige rom, putter Alexandra like
gjerne avfallet sitt i veska og kaster det når hun kommer til
hotellet
I sommer har Alexandra vært på farten i Norge som sikkert
de fleste av oss. Ferien har hun tilbragt på Stadt sammen
med familie og selv da har hun hatt kildesortering i tankene.
– Det å være miljøbevisst setter jo et preg på vår musikk, sier
hun. Låten «Dancing in the smoke» handler om brannene
i Australia og «Would I lie», som er skrevet sammen med
et urfolk-band, handler om Moder Jord og det å ta vare på
kloden vår. Så får vi håpe at den lovende artisten bevisstgjør
oss like mye på kildesortering som hun gjør gjennom
musikken sin.
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Min renovasjon
Nå har alle innbyggere i våre fire eierkommuner fått
tilgang til tømme-appen «Min Renovasjon». Dette
er en app du enten kan laste ned til din smart-telefon
eller en funksjon du kan finne på våre nettsider.
I appen kan du:
Finne tømmedager for ditt husholdningsavfall.
Sette eget varsel for dagen i forveien.
Få tips om hvordan sortere avfall.
Få oversikt over returpunkter for glass- og metallemballasje.
	 Sende oss en melding dersom avfallet ikke er tømt.
Det er også mulig å legge ved bilder.
For å finne dine tømmedager, trenger du kun å skrive inn
gateadressen din.

SLIK GJØR DU DET:

Spør en venn eller et familiemedlem hvis du trenger hjelp,
eller ta kontakt med oss.

1. Last ned appen «Min Renovasjon».
Denne finner du i App Store (IOS) –
Google Play eller Play Butikk (Android).

Har du andre spørsmål som appen ikke kan hjelpe deg
med? Du når oss både på telefon og gjennom chatten
på vår Facebook-side.

Appen «Min Renovasjon» laster du ned til din
mobiltelefon fra der du laster ned apper, for
eksempel Play Butikk, Google Play eller AppStore.

«Min Renovasjon»
er også tilgjengelig fra
ØRAS sine nettsider
og fra den funksjonen
kan du skrive ut
tømmedagene dine
for hele året.

2. Søk opp din kommune.
3. Skriv inn adressen din og legg den til.
4. Sett varsling om tømming ved å trykke
på klokketegnet ved siden av teksten
“Tømmekalender”. Du kan selv velge
når du vil ha varsling. Det kan hende at
du først må gi appen tillatelse til å sette
varsling.

Ut med rutenummer
– inn med gateadresser
Visste du at du frem til 1.oktober har hatt
et rutenummer på avfallsbeholderne dine?
Dette nummeret har du kunnet finne igjen
i avfallskalenderen vi har sendt ut hvert
år i posten; mest for å vite hvilken dag
beholderne dine ville bli tømt.
Nå går både rutenummer og tømmekalender
i papirformat over i historien, og den lille
kalenderen vi har sendt ut i posten blir i stedet
erstattet med «Miljøposten» som kommer to
ganger i året.
Fra nå av finner du dine tømmedager i appen/
på nettet, hvor du kun trenger å skrive inn din
gateadresse.
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Ny nasjonal merkeordning
I mars 2020 ble den nye
nasjonale merkeordningen
for avfall rullet ut i Norge.
Nå er merkene klare til
å tas i bruk!

Denne merkeordningen er laget på samme modell som de blant
annet har i Danmark, og en modell som etter hvert skal innføres
i hele Europa. Det betyr at det på sikt skal bli lettere å kildesortere
emballasje/varer som kjøpes i utlandet.
ØRAS har vært blant de første selskapene til å ta disse ikonene
i bruk, og nå kan du etter hvert se de nye merkene på beholdere
og avfallsbrønner og kanskje også på gjenvinningsstasjonen.
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HENTEORDNING
AVFALL VI HENTER HJEMME HOS DEG

Kildesortering av husholdningsavfall
How to sort your household waste

Matavfall i grønn matavfallspose
og restavfall i vanlig bærepose
Kun matavfall uten emballasje skal i den grønne posen. Begge poser kastes i
mat- og restavfallsbeholder/innkast. Sorteringsanlegget tar kun vanlig størrelse
på bæreposene. Kartonger, store sekker og løst avfall må ikke forekomme
pga. risiko for driftsstans. Matavfallet gjenvinnes til jordprodukter. Restavfallet
gjenvinnes til energi og varme.
Avfallet blir komprimert i renovasjonsbilen. Derfor skal alle poser som legges i
mat- og restavfallsbeholder knytes godt med dobbeltknute for å unngå søl.
Food waste (without packaging) in green bags and residual waste in normal sized
shopping bags. Put into grey-top bin/deep collection konteiner. No big sacks,
cardboard boxes or loose waste due to reduced sorting and breakdowns.
Always double tie the plastic bags put into the grey-top bin. The waste will be
compressed in the compactor vehicle, and double tied bags avoid spillage.

EKSEMPLER PÅ MATAVFALL

EKSEMPLER PÅ RESTAVFALL

I GRØNN MATAVFALLSPOSE KASTES:

I RESTAVFALLSPOSEN LEGGES AVFALLET
SOM IKKE KAN SORTERES PÅ ANNEN MÅTE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skall fra frukt og grønnsaker
Brød- og kakerester
Supper, sauser og grøtrester
Fisk og skalldyr
Kjøttrester og bein
Matfett og ribbefett
Litt avispapir eller
Te-poser
tørkerullpapir i
Kaffefiltre og -grut
posen vil suge
Tørkerullpapir
opp evt. væske.
Servietter

TIPS!

NB! Kast ikke matrester i do!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sikringer
• Plante- og
blomsterrester
• Støvsugerposer
(pga sprøytemidler.
• Kulepenner og
Kan evt. leveres
CD-plater
sammen med
• Avkjølt aske  /
hageavfall.)
grillkull og sneiper
• Ved-nett
• Stearinlys
• Isopor (EPS)
• Produkter av
sammensatte
materialer
Isopor er restavfall!
• Julepapir og
Pakkes
i bærepose.
gavepapir

Tilsølt emballasje
Børster og hår
Oppvaskbørster
Q-tips og plaster
Tyggegummi
Ballonger
Bleier
Bind og tamponger
Dyreekskrementer
Ødelagte leker
(ikke el / batteri)

KASTES I BEHOLDER FOR MAT- OG RESTAVFALL

HUSK!

Matavfall og restavfall skal legges i knyttede
poser i beholder / avfallsbrønn. Beholder /
avfallsbrønn med feilsortert avfall kan
risikere å ikke bli tømt.

Visste du at…?

Matavfall er rikt på fosfor, som er et livs
nødvendig grunnstoff for mennesker, dyr
og planter. Ved å kompostere matavfall og
hageavfall, kan ØRAS bidra til å tilbakeføre
dette stoffet til jordsmonnet.

Beholdere på hjul: Tømmes hver 14. dag hele året, med unntak
av Ullensaker kommune som har ukestømming
i perioden 1.mai – 1.oktober.
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Avfallsbrønner:

Tømmes hver 14. dag hele året.

Avfallssug:

Tømmes ukentlig.

Retursekken
for plastemballasje
skal ikke knytes
til en beholder, men
settes løst på bakken
inntil papp / papirbeholderen.

Ren plastemballasje
Skylles, ristes og legges løst i egen retursekk/returpose
for plastemballasje. (Unngå knyttede poser inni sekken).
Plastkorker tas av og legges løst i sekken/posen for å lette
komprimeringen. Sekken settes på bakken ved papp-/papir
beholderen på hentedag for papp/papir og plastemballasje.
Flere sekker kan settes ut samtidig. Gjenvinnes til nye
plastprodukter.
Rinse, shake dry and put plastic packaging loose in the
transparent sack (or bag) – avoid tied shopping bags in the
sack. Remove plastic bottle caps and put them loose in the
sack or bag. Leave the sacks by the green-top bin on the
collection day. You may leave several sacks.

EKSEMPLER PÅ REN PLASTEMBALLASJE
• Plastflasker og -kanner (legg korker løst i sekken / posen)
• Plastesker, -bokser og -beger (youghurt, isbokser,
snusbokser, pepperkakebokser av plast, etc.)
• Plastpotter og -brett fra blomster
• Plastfolie og plastposer
• Annen emballasje som er merket med ikonet:

Ved-nett
Stroppebånd
Isopor (EPS)
Skumplast
Hageslanger

• Trekkerør for kabler
• Tilsølt og skitten
plastemballasje
• Plastprodukter som
ikke er emballasje

NB! Retursekker settes løst
ved siden av beholderne dine.

Retursek

k

ose
Returp
Retursekk:

Hentes sammen med
papp og papir hver 4. uke.

Avfallsbrønner:

Tømmes hver 4. uke.

Har du glemt å sette ut sekken, kan den settes ut ved
neste hentedag. Du kan sette ut flere sekker samtidig.

EKSEMPLER PÅ TING SOM
IKKE ER PLASTEMBALLASJE
•
•
•
•
•

LEGGES I RETURSEKK,
ELLER RETURPOSE
FORBEHOLDT
AVFALLSBRØNN

Dette
kastes som
restavfall!

!

Har du spørsmål om gjenvinning
av plastemballasje?

Se www.grontpunkt.no
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Kildesortering av husholdningsavfall
How to sort your household waste

AVFALL VI HENTER HJEMME HOS DEG

Papp/papir, kartonger
og drikkekartonger
Legges løst i papirbeholder/avfallsbrønn.
For avfallssug må papp rives i små biter. Papiret skal
være rent, tørt og ikke tilsølt. Drikkekartonger kan
skylles-brettes-stappes til kubber for deltakelse i
returkartonglotteriet, eller leveres enkeltvis. Drikke
kartonger kan ha aluminiumsbelegg og plastkorker.
Større mengder papp/papir leveres på Dal Skog.
Gjenvinnes til emballasjekartong og nytt papir.

NB!

Paper/cardboard/Tetra paks in green-top bin/deep
collection konteiner. Paper must be clean and dry with
no spillage. Tetra paks with caps and aluminium layer is
accepted. Bring larger quantities of paper/cardboard to
the Reuse and Recycling Centre, for a user fee.

EKSEMPLER PÅ PAPP, PAPIR
OG DRIKKEKARTONGER

Gavepapir
og julepapir
er restavfall!

KASTES LØST I BEHOLDER FOR
PAPP, PAPIR OG DRIKKEKARTONGER

• Aviser, ukeblader
• Reklame
• Konvolutter (også med vindu)

Beholdere på hjul:
Tømmes hver 4. uke.

• Drikkekartonger og eggekartonger
• Papp og bølgepapp (flatpakkes)

Avfallsbrønner:
Tømmes hver 4. uke.

• Esker fra parfymer, sko etc.
• Innbundne bøker med stive permer
og bøker som er sydd i ryggen
• Pappemballasje fra matvarer og
annen emballasje som er merket med
disse ikonene:

!
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Returkartonglotteriet: se www.oeras.no eller www.grontpunkt.no/gjenvinning
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T I P S!

Feilsortering av
papp og papir

Større beholder
for samme pris

Renovatør plikter ikke å ta med
papp som settes utenfor beholdere.
Papp skal heller ikke legges i
sekker, men deles opp og legges
løst i beholderen. Våt og skitten
papp blir ikke gjenvunnet, men
håndtert som restavfall.

Abonnenter i Eidsvoll og Nannestad
kommune har valgfri størrelse på
papirbeholder for samme gebyr.
I Ullensaker kommune er det litt
billigere å gå opp (!) én størrelse fra
standardstørrelsen. Dette gjelder
for papirbeholdere.

BRINGEORDNING

Kildesortering av husholdningsavfall
How to sort your household waste

AVFALL DU SELV LEVERER TIL EN GJENVINNINGSSTASJON ELLER ET RETURPUNKT

Disse avfallstypene leveres på Miljøstasjon Dal Skog

ANNEN PLAST

Bygningsplast, hagemøbler, leker,
bøtter, toalettseter o.a. leveres til egne
priser på Miljøstasjon Dal Skog.
(Plastleker med batteri er EE-avfall).
Gjenvinnes til nye plastprodukter.
Construction plastic, plastic garden
furniture, toys etc. can be delivered to
the Reuse and Recycling Centre for a
fee. (Battery operated plastic toys are
electrical equipment).

GLASS- OG
METALLEMBALLASJE

Leveres gratis på returpunkter, gjen
vinningsstasjon eller i egen avfallsbrønn
for de som har tilgang til det. (Ildfast
glass, porselen, keramikk og krystall er
restavfall, men kan også leveres i egen
konteiner på Miljøstasjon Dal Skog).
Glass and metal packaging can be
delivered for free to recycling banks, the
Reuse and Recycling Centre or to a deep
collection konteiner if you have access to
one. (Fireproof glass, porcelain, ceramic
and crystal are residual waste, but can
also be delivered in a separate konteiner
at Miljøstasjon Dal Skog.)

HAGEAVFALL

Busker og grener (inntil 10 cm i dia
meter) leveres gratis på M
 iljøstasjon
Dal Skog. Garden waste – shrubs and
twigs with a max of 10 cm in diameter
can be delivered for free to the Reuse
and Recycling Centre.

ALLE TYPER TEKSTILER

Rene og tørre tekstiler kan leveres gratis
på returpunkter og på Miljøstasjon Dal
Skog. Clean and dry textiles can be
delivered for free to local clothes banks
or to the Reuse and Recycling Centre.

GROVAVFALL MAN IKKE FÅR
PLASS TIL I BEHOLDEREN
HJEMME

TREVIRKE

Ubehandlet, behandlet, fiberplater
og trykkimpregnert trevirke leveres til
egne priser på Miljøstasjon Dal Skog.
Gjenvinnes til IKEA-produkter og til
fjernvarme. Deliver timber to the Reuse
and Recycling Centre, for a fee.

NB!

MILJØFARLIG AVFALL

Leveres gratis på gjenvinningsstasjonen
eller til k ommunalt mottak der dette
finnes. Spann, kanner og bokser med flyt
ende innhold må leveres tette. EE-avfall,
lyspærer og batterier leveres til gjenvinn
ingsstasjonen eller tilbake til forhandler.
På gjenvinningsstasjonen skal lyspærer og
lysstoffrør tas ut av lamper og leveres som
farlig avfall. Avfallet sorteres og videre
sendes til godkjente behandlingsanlegg.
Deliver electrical equipment to the Reuse
and R
 ecycling Centre or back to retailer.
Hazardous waste can be delivered for
free to the Reuse and Recycling Centre
or to a local transfer station where such is
located. Remove lightbulbs and fluores
cent lights from items and make sure that
cans and boxes with hazardous liquid
content are sealed.

DEKK

Leveres til egne priser på Miljøstasjon
Dal Skog. Tires can be d
 elivered to the
Reuse and Recycling Centre for a fee.

Leveres til gjenvinningsstasjonen. Kontakt
betjeningen for priser. Brukbare møbler og
gjenstander kan gjerne leveres til brukt
butikkens varemottak på Dal Skog.
Waste that does not fit into your bin, like
usable furniture etc. can be delivered to
the R
 euse and Recycling Centre.

MEDISINRESTER LEVERES PÅ APOTEK!

Sprøyter/nåler leveres som restavfall i lukket emballasje som flaske/drikkekartong.
Deliver old medicines to pharmacies. Needles are residual waste and must be put in sealed bottles/cartons.
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Kildesortering av husholdningsavfall
How to sort your household waste

AVFALL DU SELV LEVERER TIL EN GJENVINNINGSSTASJON ELLER ET RETURPUNKT

Glass- og metallemballasje
EKSEMPLER PÅ GLASS- OG METALLEMBALLASJE
GLASSEMBALLASJE

METALLEMBALLASJE

• Vin- og spritflasker

• Hermetikkbokser fra matvarer

• Alle flasker som det ikke er pant på

• Hund- og kattematbokser

• Andre engangsflasker (dressing,
tran, olivenolje etc.)

• Aluminiumsprodukter
(leverpostei, margarinpapir,
stekefolie, aluminiumsfolie m.m.)

• Babymatglass
• Syltetøy- og konserveringsglass
• Annen emballasje som er merket
med ikonene under

• Metallbokser (brus, øl m.m.)
som det ikke er pant på
• Metalltuber fra kaviar, majones, ost o.l.
• Metallokk fra konserveringsglass og flasker
• Telyskapsler med løsnet vekeholder

Skyll emballasjen i kaldt vann, slik at den er tom,
og la den tørke. E
 ventuelle etiketter kan sitte på.

KASTES I
RETURPUNKT …

… ELLER AVFALLSBRØNN

merket Glass- og metallemballasje

NB!

Annet avfall
skal ikke
settes ved
returpunktene

Returpunkter for glass- og metallemballasje og tekstiler
ULLENSAKER

EIDSVOLL

Algarheim

Feiring
Minnesund
Gullverket
Eidsvoll

Jessheim

Mogreina
Nordkisa
Sand
Kløfta
ØRAS
10

Gamle skolen, Jødalsvegen/Kisavegen
RIMI Gystad + Klær, sko og tekstiler
Bowling1, Gystad næringspark
COOP Obs + Klær, sko og tekstiler
ESSO Ringvegen
Saga senter + Klær, sko og tekstiler
Jessheim Park
Gotaasgården
Ekornrud
Mogreina barnehage
Nordkisa ved gamle skolen
KIWI + Klær, sko og tekstiler
Romerikssenteret + Klær, sko og tekstiler
Miljøstasjon Dal Skog + Klær, sko og tekstiler

ØRAS MILJØPOSTEN

Hammerås
Bøn
Råholt
Dal

COOP S-marked
KIWI + Klær, sko og tekstiler
Jønsjøen
REMA1000 + Klær, sko og tekstiler
COOP Prix + Klær, sko og tekstiler
COOP + Klær, sko og tekstiler
Nygårdskrysset
Søndre Samfund + Klær, sko og tekstiler
COOP
KIWI

«Jeg gjør som jeg vil!»
I returpunktene for glass- og
metallemballasje skal det kun
kastes emballasje av glass og
metall. Dessverre opplever vi
forsøpling ved flere av retur
punktene. Nye skilter viser at
annet avfall ikke skal settes
igjen her.
Forsøplede returpunkter kan risikere å bli
inndratt. Her skal det kun kastes emballasje.
Produkter av glass og metall som ikke er
emballasje, må enten kastes i restavfallet
hjemme (når det er snakk om små mengder)
eller leveres på gjenvinningsstasjonen.
Recycling banks for glass and metal
packaging only. Other types of waste must
be delivered to a Recycling Centre.
This is not a place for dumping
your rubbish.

X

RECYCLING BANKS Glass and metal packaging and clothes banks
HURDAL
Sentrum
Rustad
Erikstellet
Sentrum

COOP + Klær, sko og tekstiler
COOP + Klær, sko og tekstiler
v / gamle butikken
SPAR + Klær, sko og tekstiler

NANNESTAD
Sandsnesseter
Maura
Nannestad
Moreppen
Rustadvegen
Åsgreina
Holter

v / Grendehuset
KIWI + Klær, sko og tekstiler
REMA1000
Bussterminal sentrum + Klær, sko og tekstiler
Pumpestasjonen
Portalen
Gamle renseanlegget
KIWI

KLÆR, SKO OG TEKSTILER

Alle typer tekstiler som er rene
og tørre kan leveres i lukkede
poser til egne beholdere ved
enkelte returpunkter (se listen).

Hele og fine
klær kan også
doneres til
OMGJØRAS.

Med forbehold om evt. endringer.
Se kommunens, evt. ØRAS’ nettsider eller sortere.no.
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Utstyr for sortering hjemme
Equipment for sorting your waste at home

T I P S!

Lurer du på noe
angående
kildesor tering,
kan du besøke

w w w.sortere.no

Har du beholdere tilpasset
ditt behov?
Mat- og restavfall finnes i følgende størrelser:
Food and residual bins in the following sizes:
80 liter / 140 liter / 240 liter / 360 liter / 660 liter
Papp og papir finnes i følgende størrelser:
Paper and cardboard bins in the following sizes:
140 liter / 240 liter / 360 liter / 660 liter
Sjekk ØRAS sin hjemmeside eller ta kontakt med oss
vedrørende abonnementet ditt. Bytte av beholder gjøres
hos ØRAS. For spørsmål om endringer av kapasitet på
avfallsbrønner, ta kontakt med kommunen.
You can choose among several sizes of bins as shown
above. Please contact us for further information about
equipment and prices.
Skadet beholder? Kontakt ØRAS eller se www.oeras.no.
For spørsmål om skade, drift og vedlikehold på avfalls
brønner / avfallssug i ditt sameie/borettslag, ta kontakt med
styret eller vaktmester der du bor.
Damaged bins? Contact ØRAS or see www.oeras.no.
For operation and maintenance of deep collection
containers in your common property, please contact your
janitor.

Retursekker og returposer
for ren plastemballasje
Skal ikke brukes til annet avfall
Dersom du har beholdere på hjul skal du bruke g
 jennomsiktig retursekk
til plastemballasje. Sekken settes på bakken ved papp/papirbeholderen
på hentedag for papp/papir og plastemballasje. Flere sekker kan settes ut
samtidig. Spør evt. etter krok på Miljøstasjon Dal Skog. Dersom du benytter
avfallsbrønn / avfallssug for plastemballasje, skal du bruke plastreturposer
i stedet for retursekker.
Our transparent custom-made sacks are used for clean plastic packaging.
If you use regular bins, place the sacks next to the bin for Paper/Cardboard/
Tetra paks (green top) on the collection day. You may leave several sacks.
If you use a deep collection container, use the smaller transparent bags.
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ØRAS MILJØPOSTEN

Returpose/
rønn
for av fallsb
av fallssug

Retursekk

NB!
HUSK!

Det er viktig
at du knyter
posen på riktig
beholder.

Har du gått tom for grønne poser
eller retursekker/-poser?
For deg med egen beholder:
Dersom du trenger flere grønne poser
knyter du en tom grønn pose på matog restavfallsbeholderen (grått lokk).
Dersom du trenger flere retursekker til
plastemballasje knyter du en tom pose
på papp og papirbeholderen (grønt lokk).
Er du helt tom for grønn pose / blank
sekk, knyt på en annen pose. Du får
ny rull neste gang beholderen tømmes.
Det er viktig å henge posen på riktig
beholder, siden det er to forskjellige
biler som henter avfallet ditt.
For dere med felles beholdere/
avfallsbrønner /avfallssug:
Ta kontakt med styret eller vaktmester.
Flere poser og sekker bestilles via
ØRAS sine nettsider:
www.oeras.no/bestillingposer

Do you need more green bags for
food waste, or transparent bags or
sacks for p
 lastic packaging?
If you have your own bins:
Tie a green bag or a shopping bag to
your bin for food and residual waste
(grey top). Tie a transparent sack to your
bin for for paper/cardboard/Tetra paks
(green top). The waste collector will
leave new bags the next time the bin
is emptied.

Utleier av bolig har ansvar
for å informere leietakere
om avfallsordningen.
Landlords are responsible
for informing tenants about
the waste management.

Kun matavfall
i grønne poser
Sorteringsanlegget hos ØRAS
«ser» fargen på avfallsposene,
og skiller ut de grønne posene
med matavfall. Derfor er det
viktig at grønne matavfallsposer
kun inneholder matavfall og ikke
annet avfall eller emballasje.
Use the green bags for food
waste only, no other waste or
packaging.

For common collection system:
Contact your janitor to get more
bags / sacks.
Bags / sacks can also be obtained at Dal
Skog or ordered through our website:
www.oeras.no/bestillingposer

Henting av grovavfall 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 kjørbar
veg / innkjørsel / gårdsplass eller i carport / garasje.

For bestilling, kontakt ØRAS eller
se mer på www.oeras.no.

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. Kontakt oss for pris.
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Feilsortering
kan bli dyrt

Ved tømming, må posene være
knytt igjen med dobbelt knute.
All bags must be tied with
a double knot.

Her skulle avfallet vært puttet i bæreposer og knytt godt
igjen, eller kanskje levert til tøyinnsamling.

Bredden på transportbåndet i anlegget
har kun plass til bæreposestørrelser.

Waste should be put in closed bags – textiles can be
delivered to clothing and textile banks.

The width of the conveyor belt
can only handle normal sized bags.

Feilsortering av avfall
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I avfallsbeholdere eller i brønner
for mat- og restavfall skal avfallet
legges i poser som knytes godt
igjen. Med dobbelknute!

HVORFOR DET?
Når renovasjonsbilen presser sammen avfallet på bilen og kommer til
anlegget for å tømme, må innholdet være intakt. Avfall skal ikke legges
løst i beholdere eller brønner. Dersom dette skjer, kan renovatøren droppe
å ta med seg avfallet! Løst avfall vil lage problemer i sorteringsanlegget
hvis det kjører seg fast i maskineriet.

Improper sorting of waste can be expensive
and lead to additional costs for your
household. If incorrect sorting occurs,
waste may not be collected.

Feilsortering kan dermed fort bli dyrt. Du som gjør dette, vil påføre
kostnader i videre ledd. Dersom feilsorteringen skjer i borettslag /
sameier, vil ikke avfallet bli hentet av renovatør. Da må styret
enten sortere selv, eller bekoste ekstratømming som følge av at
avfallet må behandles separat. Fakturering for feilsortering er
allerede innført i Eidsvoll kommune.

Nedkast utenfor
Jessheim Panorama.

Sugebilen ute på oppdrag.

De som benytter
avfallssug skal
også kildesortere

Flere nye sentrumsbebyggelser etablerer nå avfallssug for sine beboere og
noen har sikkert sett vår sugebil på oppdrag. Dessverre opplever vi fra tid til
annen at det kommer mye løst avfall fra abonnenter som bruker avfallssug.
VI MINNER DERFOR OM:
Du som har avfallssug skal også sortere avfallet ditt på samme måte
som andre innbyggere, og husk DOBBEL KNUTE på alle avfallsposer.

If you live in a housing cooperative you must sort your waste in the same way as everyone else. Remember
to tie a double knot on all bags, even if you use an automated vacuum waste collection system (AVAC).

Borettslag og sameier
Husk at dere kan bestille levering av:
- grønne matavfallsposer
- retursekker/-poser for plastemballasje
via våre nettsider.

Vårt
tips:

Vi sender også ut nyhetsbrev med viktig og riktig
informasjon, og tar gjerne imot din påmelding til å
motta dette. På www.oeras.no har vi også fine
sorteringsguider på flere språk som kan skrives
ut og henges opp i felles avfallsrom. Alt dette
finnes i menyen for Husholdning/Renovasjon/
Borettslag og sameier.

Lag en gruppe for sameiet på Facebook!
Da deles viktig informasjon lett.
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Hvorfor er ikke avfallet tømt?
Det kan være mange årsaker til dette. Tidligere
festet vi en gul avvikslapp med informasjon til
din beholder dersom renovatøren opplevde en av
situasjonene nedenfor (listen er ikke utfyllende).
Nå har vi gått over til elektronisk avvikssystem,
og da vil vi benytte SMS-varsling i de tilfellene vi
melder om avvik.
AVFALLET ER FEILSORTERT
Avfall er lagt i feil pose eller feil beholder.
AVFALLET ER DÅRLIG PAKKET
Avfallsposene er for fulle, eller ikke knyttet godt nok.
RESTAVFALL ELLER MATAVFALL LIGGER
LØST I BEHOLDEREN
Restavfall og matavfall skal legges i poser
som knytes godt igjen.
OVERFYLT BEHOLDER
Lokket skal være helt lukket.

avfall
Løst

i
Avfall se
feil po

lt
Overfy r
e
behold

Dårlig
adk omst

Avviksmelding til abonnent
Nå forsvinner de gule lappene.

STORE GJENSTANDER ELLER SEKKER ER
LAGT I BEHOLDERNE ELLER SATT PÅ BAKKEN
Grovavfall skal leveres til Miljøstasjon Dal Skog.
Renovatør plikter ikke å ta med seg slikt avfall.

Disse har blitt hengt på beholdere som en
beskjed til abonnentene dersom det har
vært en årsak til at avfallet ditt ikke har blitt
tømt.
Avvikslappene blir nå erstattet
med en elektronisk varsling i de
tilfellene renovatøren må melde
inn feil i forbindelse med henting
av avfall.

FEIL PLASSERING AV BEHOLDER
Beholderen er ikke trillet frem.
Avstand fra kjørbar vei er for lang.
DÅRLIG ADKOMST
Parkert bil eller annet som står i veien.
Manglende kvisting eller snørydding.

X

Når et avvik registreres sendes
en sms automatisk til innbygger.

Du kan melde inn manglende
tømming via forsiden på oeras.no:

Husk å
ø!
måk e sn

521

Renovasjonsbilen må frem
– ellers blir ikke avfallet hentet

Make way for the compactor vehicle
Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn
4,7 meter over veibanen. Husk også snømåking evt. strøing på vinterstid, slik at
renovatøren får tømt beholderne. Hengslene på beholderne vendes ut på tømme
dag. Det letter arbeidet til renovatøren. Avstand fra beholdere til kjørbar vei:
maks 8 meter. 5 meter i Nannestad kommune. KLIPP BUSKER OG TRÆR!
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Foto: ROAF

!

Remember to cut hedge, bushes and trees in summertime and clear away snow in
winter time so the waste collector can empty your bins. On the collecting day, please
leave your bins with their handles facing the road and make sure the lids of your bins
are completely closed. The distance from your bins to the road should not exeed
8 meters (5 meters in Nannestad).

Ta kontakt med oss i ØRAS dersom beholderen din ikke har blitt tømt.
Please contact ØRAS if your waste bins haven’t been emptied.
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Sneip

CD-plater

HUSK
DOBBEL
KNUTE!

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

HENTEORDNING

HENTEORDNING

Beholder for
mat- og restavfall

Potteplanter/blomster

Kaffe-/snacksposer
m/ alu-belegg

Kulepenner
Ballonger/tyggegummi

Utslitte sko

Ødelagte leker
(ikke batterier eller
leker på strøm)

Stearinlys

Avkjølt aske/grillkull

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

Våtservietter/bleier/bind/
tamponger/Q-tips

Mindre mengder
tilgriset tørkepapir

Eggeskall

Kjøttrester/bein/supper
sauser/matfett

Fisk/skalldyr

Teposer/kaffefilter/
kaffegrut

Bakverk

Skall/skrell/skrotter/
gammel frukt/
grønnsaker

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

HENTES AV RENOVATØR

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

Snusbokser

Blomsterpotter av plast

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

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

Plastkanner/plastbegre/
plastbokser
Korker legges løst
i sekken

Plastposer

UKEBLAD

Beholder for
papp / papir / kartong
eller avfallsbrønn

HENTEORDNING

Tomme tørkepapir/
dopapirruller

Pizza-/yoghurt-/
frokostblandingkartong

Melk-/juicekartonger

Konvolutter

Ukeblader/tidsskrifter/
magasiner/bøker

D

LA
UKEB

Reklame

Aviser

Papp, papir og
drikkekartong

Avfallsbrønn

Miljøstasjon eller
retur til forhandler

BRINGEORDNING

Ledninger

Hvitevarer

Klokker

Datautstyr

Hårfønere

Barbermaskiner

Blinkesko

Mobiltelefoner

Elektriske leker

Miljøstasjon

BRINGEORDNING

Isopor

Skrapjern

Treverk

Bildekk

Plaststoler

Bøker

Møbler

Evt. til ombruk

For kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker

Spraybokser

Batterier

Øvre Romerike
Avfallsselskap IKS

ØRAS

Miljøstasjon
(eller evt. kommunalt
mottak der dette finnes)

BRINGEORDNING

BRINGEORDNING
Miljøstasjon
(eller evt. kommunalt
mottak der dette finnes)

Gulvbelegg

Whitespirit

Sparepærer

Kjemikalier

Spill- og frityrolje

Lim

Maling/beis/lakk

Impregnert treverk

Juletrær

Potteplanter/blomster

Ugress

Kvist/greiner
(Inntil 10 cm i diameter)

Nedfallsfrukt

Busker/løv

Gress/mose

LEVERES TIL MILJØSTASJON

SORTERINGSGUIDE

Aug / 2020

Tøyinnsamling

Returpunkt for glassog metallemballasje

eller

BRINGEORDNING

Utslitte tekstiler/klær

Duker

Sengetøy

Gardiner

Håndklær

Sko / vesker / belter

Klær

BRINGEORDNING

Telyskapsler

Metalltuber

Øl-/mineralvannsbokser uten pant

Metallokk

Metallkorker

Hermetikkbokser

Glass/flasker

Aluminiumsemballasje/
-folie

Glass- og
metallemballasje

BRINGES AV DEG TIL RETURPUNKT O.L.

Søppelhuene
Søppelhuene er en Partner Podcast fra
Radio Metro i samarbeid med Øras IKS.
Kirsten Lundem og Stine Granlund i kommunikasjonsavdelingen i ØRAS
brenner for søpla vår. De vil aller helst bruke det vi kaster på Øvre Romerike
om igjen. Noe blir til biogass, noe blir til ny reol til gubbens man-cave,
noe blir til frostsikring i veier og sist men ikke minst, noe blir til jord!
Men hvordan?
Sammen med Jørgen Bakken i Radio Metro prøver de å oppklare en del
myter, slenger ut litt funfacts og snakker med andre folk som er like ivrige
på å gjøre det ryddigere i nærmiljøet vårt. Du finner alle fire episodene på
Spotify – iTunes – eller på Apple Podcast.

ØRAS på TikTok
Appen TikTok har tatt store deler av verden med storm. Appen,
tidligere kjent som «Musica.ly» er en app hvor man kan se korte
videoer av forskjellige temaer.
Vi i ØRAS ble nysgjerrige på denne appen og gjorde vår entré mest
for å teste ut mediumet. Fort skjønte vi at noe «traff» da vår video fra
sorteringsanlegget fikk over 80.000 visninger på én kveld!
Nysgjerrig på hva dette er?
Klikk på TikTok-ikonet nederst på
vår nettside og se, eller last ned
appen og søk opp @stine.sorterer
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ØRAS MILJØPOSTEN

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. januar 2021. Vinneren blir kontaktet.

1

Løsning sordet
er noe du sk al
g jøre med
avfallet dit t.

2
3
4
5
6

L yk k e

til!

7
1. Hvitt på bakken om vinteren
2. Fagord for «søppeldynge»
3. Hvor skal du kaste glass- og metallemballasje?
4. I hvilken konteiner skal du kaste ting av metall?

5. Hva heter den nye renovatøren i Hurdal,
Nannestad og Ullensaker?
6. Hva lager vi av matavfallet ditt?
7. Hva heter appen hvor du kan se dine tømmedager?
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OMGJØRAS bruktbutikk
OMGJØRAS er ØRAS sin bruktbutikk. Dersom du har
ting somdu tenker er like hele og fine, kan du levere dette
til vårt varemottak. I butikken kan du gjøre gode kupp og
finne mange skatter!

Vi tar imot serviser, kjøkkenutstyr og nips, klær og smykker,
store møbler, småmøbler og gardiner. Nyere bøker og
musikk, kofferter og ryggsekker, verktøy og mye mer.
Mer informasjon om hva vi tar imot kan du finne på
www.oeras.no/bruktbutikk.

ÅPNINGSTIDER 2020
Dal Skog
Hverdager
Lørdag

7–17
9 –15

Omgjøras bruktbutikk
Hverdager
Lørdag

12 –17
9 –15

NB! Åpningstider julen 2020
24.–27.des
28.–30.des
31.des–1.jan
2.januar

Stengt
9-15
Stengt
9-15

Åpningstider næringskunder
Man–fre
7–17
unntatt høytids- og helligdager og
romjul. Se evt. www.oeras.no.

Telefonhenvendelser

Besvares man – fre kl. 8.00 –15.30.
Anlegget kan være stengt eller ha
reduserte åpningstider i forbindelse
med høytids- og helligdager.
Se evt. www.oeras.no

Brukerbetaling kr. 100,-

Du finner informasjon om
sortering og renovasjon her:
www.oeras.no
www.sortere.no
www.eidsvoll.kommune.no
www.hurdal.kommune.no
www.nannestad.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

Følg oss på:

Åpningstider 2021: Se våre nettsider

Mer info om dette finner du på
www.oeras.no.

NB!

#11612

www.facebook.com/oeras.no
@oerasdalskog
@oerasiks
@stine.sorterer

TAKK TIL ALLE SOM BRYR SEG!
Det du gjør betyr noe
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

