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Sammen gjør vi
avfall til ressurser

Så har «annerledesåret 2020» gått over i
historien. Plutselig måtte vi forholde oss til en
surrealistisk hverdag da pandemien traff oss.
Som en samfunnskritisk bedrift, måtte vi derfor ta noen
viktige valg for å beskytte våre kunder og for å holde driften
på Dal Skog i gang. Heldigvis unngikk vi å måtte stenge
anlegget. Når 2021 nå skrives, er vi glade for at det har gått
så bra som det har gjort, og at vi har klart å opprettholde
et godt tilbud til våre kunder. Vi har også, i s amarbeid med
våre dyktige renovatører, lagt bak oss første driftsår som
abonnentenes kontaktpunkt når det gjelder renovasjonsspørsmål og administrering av innhentingen av hus
holdningsavfallet.
Det har vært et spennende og lærerikt år hvor nye oppgaver
og rutiner har måttet kommet på plass. På renovasjons
siden, har vi gjennomført ruterevisjon i tre k ommuner, hatt
vedlikehold og oppgradering av abonnementsregistrene
og innført digital tømmekalender i alle fire eierkommuner.
På anleggssiden, har vi blant annet ferdigstilt nytt mottak for
næringskunder, fått godkjent ny utslippstillatelse  / konsesjon
hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og etablert mottak for
smittefarlig avfall.
Resultatmessig, har vi mye å glede oss over. Når det gjaldt
innsamling av glass- og metallemballasje i 2020, fikk vi kun

1,4 % avvik på leveransene (mot 6,8 % i 2019; som også
er bra). Det viser at mange av våre innbyggere gjør en god
jobb med å sortere ut glass- og metallemballasje, men også
at de som innhenter emballasjen får ut gjenstander som
ikke skal være der.
I januar 2006 startet vi med utsortering av plastemballasje
i vår region. Nå, etter 15 år, kan vi fortsatt være stolte av
resultatene som viser rundt 10 kg utsortert plastemballasje
pr. innbygger.
Av avfall som er levert til gjenvinningsstasjonen/anlegget
i fjor, har hele 63 %! gått til materialgjenvinning, mot 57 %
i 2019. Dette er en viktig milepæl som langt på vei møter
myndighetenes krav til økt materialgjenvinning i fremtiden.
Hovedsakelig gjelder dette behandlet treverk som gjenvinnes til nye IKEA-produkter og betong fra E6 som vi har
knust opp til nye pukkfraksjoner.
Innbyggertallet i vår region er økende, og dette stiller også
krav til oss som avfallsaktør. Vi gjør vårt beste ut fra de
føringene våre eiere setter og takker som vanlig for din
innsats slik at vi sammen kan gjøre avfall til ressurser.

Med hilsen fra
Trym Denvik
Daglig leder i ØRAS

Nye ansatte
Kristoffer
Victoria
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Jeg er vokst opp i et
hjem der miljø har
hatt et høyt fokus.

Eyvind J. Schumacher
– svart belte i kildesortering
Ullensakers ordfører, Eyvind Jørgensen Schumacher, har lenge hatt sort
belte i kildesortering. Med en utdannelse innen bærekraftig utvikling,
er han opptatt av at kommunen skal utvikles på en måte som er bra for
mennesker og miljø. – Vi arver mye til barna og handler mest når vi
trenger det, innrømmer Eyvind. Han er ingen stor tilhenger av storhandel.
Arbeiderpartipolitikeren er født og
oppvokst på Algarheim i Ullensaker.
En «ekte» ullsokning med mange
generasjoner bak seg.
– Tippoldefaren min var snekker og drev
et byggmesterfirma i sin tid. Hans sønn,
og min oldefar, var med på å bygge
bankbygningen, folkehøgskolen og
påbygget på Herredshuset på Jessheim,
forteller Eyvind. Dette gjør at han er litt
ekstra opptatt av å ta vare på historien
samt å få til en god og bærekraftig
utvikling i hjemkommunen.
Det oppføres nå mange nye boliger
på Jessheim og «by-fortetting» har blitt
et begrep vi vil høre mer om. Gode
renovasjonsløsninger er derfor viktig
i ordførerens utviklingsplaner.
– Vi blir jo stadig flere og flere innbyggere,
sier Eyvind og smiler lurt. Tredjemann er
nemlig på vei, så i juni må vi forberede
oss til en ny «bleie-bonanza», røper han;

idet han får bilde av en større avfalls
beholder på netthinna.
Hvor god er du egentlig på
kildesortering, da?
– Jeg er vokst opp i et hjem der miljø
har hatt et høyt fokus, sier Eyvind.
I barndommen skylte vi plastemballasjen
vi kjøpte i Norge, og tok den med til
Sverige for gjenvinning hver gang vi
reiste til ferieboligen vår i Uddevalla. På
den tiden var det nemlig ikke etablert
noen organisert plastinnsamling for
husholdningene på øvre Romerike. I dag
er det derfor helt naturlig at vi overfører
disse holdningene til barna våre, legger
Eyvind til. På spørsmålet om hva, og når,
han sist kjøpte noe til seg selv, kunne han
faktisk ikke komme opp med noe svar.
– Det husker jeg rett og slett ikke! Men
med en ugandisk kone, som er vokst opp
med et lavt forbruk, har også vi et lavere
fokus på dette i heimen, medgir han.

Da ordføreren besøkte oss, hadde han
tatt med seg EE-avfall og farlig avfall han
ville bli kvitt.
– Det er jo viktig at slikt avfall kommer
på rett vei, slik at miljøet ikke forurenses,
sier han. Dette fikk vi anledning til
å filme i et TikTok-innlegg på @stine.
sorterer. Fra EE-mottaket gikk vi innom
bruktbutikken OMGJØRAS, som virkelig
imponerte. Eyvind satte kursen rett mot
bok-avdelingen, siden han er veldig glad
i å lese. Stort sett er det sakspapirer det
leses mest av, så gleden var stor da vår
kollega kunne friste med en nylig mottatt
roman! «Shantaram».
– Denne skal visstnok være veldig bra,
smiler Eyvind - idet han vipser oss kr. 10,for boka, takker for seg og rusler ut.
– Og så skal jeg huske å bytte til større
beholder når lille-gutt kommer.
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Gratulerer
som vinner
av kr. 10.000,I årets første trekning i Returkartonglotteriet,
var det Frode Bjørkenes (46), fra Jessheim, som
kunne juble over en premie på kr. 10.000,Frode har brettet drikkekartonger i over 10 år, helt siden
familien flyttet til Jessheim. Han har alltid laget kubber, og
siden det er han som gjør jobben bør jo han få premien,
synes vi.
Frode har allerede kjøpt seg en kostbar el-sparkesykkel, som
han bruker til jobb i Oslo. Sykkelen tar han med på toget og
bruker denne i stedet for buss og T-bane når han skal på
jobb som radiograf på Ullevål sykehus. Dermed er det ingen
tvil om at pengepremien allerede har kommet til nytte!
Frode på tur med familien:
Hedda, Mille, Nea, kona Elita og hunden Atlas.

Vi gratulerer, og regner med at noe av
premiepengene går til en iskrem til barna!

Foto: Privat

ØRAS med kvalitet i landstoppen
Sirkel Glass AS har nylig kåret ØRAS til
kvartalets leverandør 4. kvartal 2020.

Les saken her!

ØRAS oppnådde 0 % avvik i 4. kvartal og totalt
for 2020 var avviksprosenten 1,43%. Dette
er meget imponerende! I 2019 var avviks
prosenten 6,8 %, så utviklingen er positiv. Det
vil si at du som leverer riktig sortert glass- og
metallemballasje har vært med å bidra til dette
fantastiske resultatet.
– Dette er en stor glede for oss, ikke minst
fordi vi legger ned mye arbeid i håndteringen
av glass- og metallemballasje og i kommunika
sjonen ut mot innbyggerne, sier driftssjef
Arild Snekkerhaugen, ØRAS.
Til tross for at innbyggerne på øvre Romerike
er gode på denne type sortering, er det likevel
ikke alt som skal kastes i returpunktene. ØRAS’
sjåfører gjør en betydelig innsats med å fiske
ut avfall som ikke skal med. Sammen blir vi
dynamitt!

Se film om oss her: youtu.be/tAPoE1DKsBY

F.v. Sjåfør Steffen Skjølås, driftssjef
Arild Snekkerhaugen, Sjåfør Glenn Olsen
og sjåførlærling Madelen Berg.
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Pilotprosjekt i Nannestad

Egen beholder
for glass- og
metallemballasje
Stadig flere kommuner går over til hjemmehenting
av glass- og metallemballasje. Overgang til denne
ordningen øker innsamlet mengde med minimum 30 %.
Over 50 % av Norges befolkning har denne ordningen.*

En stor takk til ØRI,
Thomas og Marius for deres
hjelp med å sette ut dunker.

Nå har rundt 400 husstander på en utvalgt tømmerute
i Nannestad, blitt plukket ut til å teste egen beholder
for glass- og metallemballasje.

H E I!

e
dit t boligområd
Vi har valgt ut
med
t pilotprosjekt
vår
i
lta
de
å
til
r for glass- og
egen beholde
sje hjemme!
metallemballa

older
en 140 liters beh
vil plassere ut
uar 2021.
Det betyr at vi
i løpet av febr
på din adresse
med turkis lokk

Glass- og
lasje
metallembal

Et postkort i postkassen
i forkant av utplasseringen
og en lapp på håndtaket
på beholderen, skal
gi abonnentene god
informasjon om hvor
viktig det er å gjenvinne
denne avfallstypen.

Beholderen
vil være grå
med turkis
lokk.

* Kilde: www.sirkel.no

Vi anbefaler også sameier og borettslag
å se på en løsning for utplassering av egen
beholder for glass- og metallemballasje.
Er dette av interesse, ber vi om at styreleder
i sameiet / borettslaget kontakter oss for å se
på mulige løsninger.
Denne lekre 2 m3-beholderen har funnet veien til
et borettslag i Nannestad.
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LEVERING AV AVFALL PÅ MILJØSTASJON DAL SKOG
Næringskunder
skal alltid levere
avfall over vekt.
De betaler etter
egne satser.

Priser på gjenvinningsstasjonen
for privathusholdninger
På Miljøstasjon Dal Skog betaler man kr. 100,- hver gang man leverer avfall
i sorteringsrundellen. Mye er likevel gratis å levere, se tabellen under.
For restavfall som må brennes eller deponeres betaler man etter volum.
• Avfallet skal sorteres i respektive konteinere. Se kart på side 19. Alle priser er inkl.mva.
• Vurdér om noe av det du vil kaste kan selges, gis bort eller leveres til bruktbutikken vår, OMGJØRAS.
• Privatkunder som leverer avfall i store kjøretøy med lasterom over 6 m3 (som lastebiler, traktorer og

varebiler med store hengere), skal kjøre over vekt man–fre mellom kl. 7–17 og levere avfallet på vårt
sorteringsmottak for næringsavfall. Betaling etter næringssatser.
Foto: IVAR/Stavanger

> Inkludert i brukerbetalingen kan du levere:
INNTIL 2 GJENNOMSIKTIGE SEKKER MED RESTAVFALL OG 4 DEKK
MED ELLER UTEN FELG.
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. Alt dette er avfall som kan gjenvinnes.

Hvor mye er 1m3?
+ 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):
Brennbart restavfall kan være:
Gave-/julepapir, badebasseng, presenninger,
kleshenger av plast med metallkrok, glassfiber,
partytelt, trampolineduker mm.

Ikke-brennbart restavfall kan være:
Porselen, keramikk, isolasjon, ildfast glass, glassting,
herdet glass, speil, krystall, sementsekker, betong
med armeringsjern, gipsplater med fliser på.

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

TIPS!
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+ Kr. 25,- pr. stk.

Gjenstander til ombruk
– leveres til OMGJØRAS

GRATIS

Hageavfall

GRATIS

Glass- og metallemballasje

GRATIS

• 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.

• Pakk bilhengeren din etter
kartet på side 19. Da sparer
du mye tid ved levering.

TREVERK FOR UTENDØRS BRUK
Dette er impregnert trevirke som er behandlet
med kjemiske stoffer slik at trevirket ikke skal råtne.
Impregnert trevirke er stort sett grønt (men kan óg
være grått) og brukes utendørs, gjerne til terrasser,
gjerde, levegg og blomsterkasser. Kreosotimpregnert
tre er brunsvart og lukter tjære. Eksempler på dette
er gamle jernbanesviller og telefonstolper.
Kastes som «Trykkimpregnert treverk».

PARKETT, TREMØBLER,
KLESHENGERE I TRE, KURVER
Dette er trevirke som er malt, beiset,
oljet, lakkert, limt og som i hovedsak
brukes innendørs eller også som
panel på hus. Ødelagte møbler, OSBplater, sponplater, parkett og hyller
av tre kan kastes som «Behandlet
treverk».

TAK-ESS, BENKEPLATER, BADEROMSPLATER
Dette er produkter som er en blanding av tre og
andre materialer. På grunn av s trengere krav til
materialgjenvinning, tas “fiberplater i tre” ut som en
egen avfallstype. Andre eksempler på « Fiberplater i
tre» kan være laminatgulv, huntonittplater, MDF-plater
med eller uten behandling/belegg og koreapanel.
Kastes som «Fiberplater i tre».

KAPP, MØBELPLATER AV
HELTRE, ØDELAGTE PALLER
Dette er rent trevirke som ikke er
malt, limt, beiset eller lakkert. Også
møbelplater av heltre og ubehandlede
møbler av rent tre kan kastes som
«Ubehandlet trevirke».

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 husholdningene
kan sorteres som restavfall hjemme.

I 2020
sendte vi 16
tonn hvit isopor
til material
gjenvinning

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

Foto: Loop

Hvordan ser jeg forskjell på treverk?

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

Bor du i Eidsvoll, Nannestad eller Ullensaker
kommune, kan du få valgfri størrelse på papp-/
papirbeholderen din uten økning i gebyret
Under pandemien har sikkert mange av oss handlet mer på nett. Dette medfører gjerne
ekstra papp-/papiremballasje, og beholderen hjemme kan dermed fort bli litt for liten.
Dette løser du enkelt ved å ta med deg beholderen til oss og bytte inn i en større størrelse.
Merk at renovatøren ikke tar med seg papp/papiravfall som settes utenfor beholderne.
Papp/papir skal ikke legges i sekker, men kastes løst i beholderne.
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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 10–11.

Dette skal kastes i returpunktene for
glass- og metallemballasje. Her skal det
kun kastes emballasjeog ikke andre
gjenstander, selv om de er laget av
glass eller metall. (Se side 14–15).

HUSK!
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.
Smittefarlig avfall fra private kunder og næringskunder. Se eksempler side 12.
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

Sortering.
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.
Alle foto: Loop
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Even er en av våre ansatte
på Miljøstasjon Dal Skog,
som må plukke ut alt som
blir kastet feil.

De vanligste feilene vi gjør
på gjenvinningsstasjonen:
Feil #1

Feil #2

En gjenganger er lyspærer som blir sittende igjen
i lamper som leveres. Utfordringen kommer når
nestemann skal kaste sitt avfall oppå annet avfall som
allerede ligger i burene. Da blir lyspærer ofte knust.
Dette har ført til skader på personell som håndterer
avfallet videre. Det verste er hvis lysstoffrør eller
sparepærer knuses, da frigis en giftig kvikksølvgass
som er skadelig å puste inn. Derfor vil vi at kundene
skrur ut pærer som sitter utsatt til, og legger disse
i egne bokser på EE-mottaket.

At spraybokser er laget av metall ser de aller fleste. Selv om
man tenker at disse er «nesten tomme» når de kastes, så skaper
boksene problemer videre i behandlings-prosess. Dette fordi
boksene eksploderer i smelteovnene! Spraybokser skal leveres
til «Farlig avfall» hos oss (gratis).

Lyspærer som følger med lampene:

Feil #3

Barneleker kastes i konteiner for
metall eller hardplast:
Ofte ser vi at det her kastes leker som går på strøm/
batteri. Er lekene ødelagte, skal de leveres i EE-mottaket
(gratis). Er lekene fine og i god stand, er det mulig å
levere disse til bruktbutikken. Der kan vi også teste
om lekene fungerer.

Spraybokser som kastes i metallkonteiner:

Feil #4

Vanlig treverk kastes
i konteiner for trykk
impregnert treverk
En god huskeregel: Har treverket
grønnskjær og blitt brukt utendørs
(f.eks til terrasser, redskapsboder,
levegger og blomsterkasser)
sorteres dette som trykkimpregnert.
Annet treverk skal ikke kastes her.
På side 7 kan du lese mer om
hvordan du ser forskjell på treverk.

N o e n s om
kjenner
seg ig jen
i det te…
?
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OMGJØRAS bruktbutikk

Hvor mye har kundene reddet?
Sommeren 2017 åpnet bruktbutikken
OMGJØRAS. Siden den gang har kundene
reddet hele 335 199 gjenstander fra å bli
avfall. Møbler, nips, klær, sportutstyr,
leker bøker, vesker, serviser og mye mer
som andre har hatt til overs har kundene
reddet og gitt ett nytt liv.
Med kreative krumspring og lekenhet
byr de ansatte hos OMGJØRAS på seg
selv på deres egen Facebook-side. Søk
opp OMGJØRAS på Facebook og få et
innblikk i butikken og de butikkansattes
hverdag med kreative bilder og ordspill.

100 306 Servise, glass og kjøkkenutstyr

95 700 Nips og diverse

44 789 Leker

Vår egen «søppeltaxi»
Kan ikke du komme til oss, kommer vi til deg
Er du blant de som ikke får reist til gjenvinningsstasjonen med
avfallet ditt fordi du er funksjonshemmet, blant de eldre eller
blant de som ikke har egnet kjøretøy/tilhenger for å kunne
frakte avfallet? Da kan vi komme hjem til deg!
ØRAS har i flere år samarbeidet med Øvre Romerike Industriservice (ØRI) om å hente grovavfall hjemme hos abonnenter.
Du må ha bopel i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad eller Ullensaker
kommune for å kunne benytte deg av tilbudet.
Det blir akkurat det samme som å levere avfallet på gjen
vinningsstasjonen på Dal Skog. Sorteringsreglene og avfalls
prisene er de samme, men du må i tillegg betale en fast sum
for tjenesten.
For Bjørn Marcus Nygård har det blitt mange tusen kilo
å hente opp igjennom årene.
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– Det vi har hentet mest av ved siden av en god del trevirke og
møbler, er nok hageavfall forteller han. Ofte møter vi dette i
hauger midt på en plen, eller som rester fra et tre som har blitt
felt. Da får vi ikke tatt det med oss. Hageavfall skal settes frem
i sekker, sier Bjørn.
Kundene må selv sortere og pakke avfallet sitt ordentlig før
henting.
– Vi er dessverre ikke noe flyttebyrå som skal bære ut tunge ting
for folk, sier Bjørn. Dette må de ha gjort klart på forhånd.
Max mengde som hentes er 3 m3 og enkeltgjenstander kan ikke
veie mer enn 100 kg, legger Bjørn til.

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

Totalt:
335 199

8 615 Klær, sko og smykker

27 170 Bøker

11 306 Møbler

11 593 Elektrisk

3 284 Vesker, kofferter og ryggsekker

10 797 Hjemtekstil

Du finner o
ss
på Fac eboo
k!

13 115 Sport

8 524 Malerier og rammer

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 sortering ved gjenvinnings
stasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved k jørbar
veg / innkjørsel / gårdsplass eller i carport / garasje.
Max avfallsmengde som hentes: 3 m3
Max vekt på enkeltgjenstander: 100 kg
Hentedager: Etter avtale
Betaling: VIPPS ( #11612), VISA og MasterCard.
Fast transportpris: Kr. 1250,- 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.

Øvre Romerike Industriservice (ØRI) har lang erfaring
med å hente grovavfall hos de som ikke kan levere selv.
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Nytt sorteringsmottak
for næringsavfall
HUSK at noen avfallstyper
krever deklarering
Vi hjelper gjerne din bedrift i gang
på avfallsdeklarering.no.
Ta kontakt for mer informasjon.

Den 1. desember 2020 åpnet vi eget mottak for næringsavfall.
Alle næringskunder som kommer til Dal Skog, skal veie inn
avfall over vekt og levere dette til mottaket.
Hit skal også privathusholdninger som kommer med avfall i store kjøretøy
(lasterom over 6 m3) levere sitt avfall. Betaling etter næringssatser.
Som næringskunde kan du levere forskjellige typer avfall til Dal Skog mot
betaling. Noen avfallstyper krever deklarering. Dette kan gjelde maling, lim og lakk,
asbest, PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner. Er du gårdbruker er du også
deklareringspliktig når det gjelder levering av kjemikalier og sprøytemidler etc.

!

Næringskunder som kommer til Dal Skog, skal alltid levere sitt avfall over vekt og
betale for dette etter egne satser. Det blir ingen prisjusteringer i 2021.
Du kan lese mer om næringsavfall på våre hjemmesider: oeras.no/naringskunde

Mottak av smittefarlig avfall
ØRAS har fått tillatelse til å ta imot følgende av
smittefarlig avfall fra private kunder og næringskunder:
• Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter
med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer,
drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende).
• Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte
skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod,
puss eller vevsrester.

Du kan lese mer om priser og
smittefarlig avfall på våre nettsider:

• Blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre
komponenter fra blod), samt blodige bandasjer.

oeras.no/smittefarligavfall

• Avfall fra luftsmitteisolater
Vi har ikke lov til å ta imot medisiner. Dette skal leveres til apotek.
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T IPS!

Forsøpling til besvær

Egen velforening?
Vi er alle ansvarlige for å sortere avfallet
vårt korrekt og holde det ryddig og rent
rundt beholderne.

Som hytteeier i en av våre kommuner er
også du pålagt å sortere avfallet ditt.

For å oppnå en felles trivsel og et større
eierskap til et ryddig renovasjonsområde,
er det mange hytteområder som velger
å etablere en egen velforening. Da er
det enklere å håndtere avtaler rundt
snøbrøyting, strøing og rydding på stand
plassen. I sommerhalvåret er det også
viktig å sørge for at eventuelle beitedyr
ikke får tilgang til avfall som kan gjøre
skade.

Matavfall i den grønne posen og restavfall i en bærepose. Begge posene
kastes i dunken med grått lokk. Papp og papir skal i dunken med grønt lokk.
Den gjennomsiktige retursekken for plastemballasje settes ut på samme
tømmedag som papp og papir.
Rundt beholderne til hytterenovasjon har vi ofte sett at det blir stående mye
avfall som ikke hører hjemme der. Forbrenningstoaletter, store pappesker,
bilbatterier og avfall i svarte søppelsekker. Har du annet avfall enn vanlig
husholdningsavfall, eller mer avfall enn du får plass til i dunken, må dette
leveres til en gjenvinningsstasjon. Blir det hensatt avfall utenfor dunkene,
eller det ikke er sortert korrekt, er konsekvensen at det ikke blir tømt.

På velnett.no kan man lese mer om
det å starte et vel.

BRINGES AV DEG
HENTES AV RENO

TIL RETURPUNKT

LEVERES TIL MILJ

O.L.

ØSTA SJON

VATØR
Glass- og
metallemballasje

Papp, papir og
drikkekartong

Evt. til ombruk

Impregnert treverk

Gress/mose
Elektriske leker

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

Aviser

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

Skall/skrell/skrott
gammel frukt/
grønnsaker

r/bind/
Våtservietter/bleie
tamponger/Q-tips

er/

Sko / vesker / belter

Glass/flasker
begre/
Plastkanner/plast
plastbokser
Korker legges løst
i sekken

Bakverk
Stearinlys

Klær

LAD

UKEB

Sneip

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

Ødelagte leker
(ikke batterier eller
leker på strøm)

Lim

Blinkesko

UKEBLAD

ifter/
Ukeblader/tidsskr
magasiner/bøker

Konvolut ter

Håndklær

Spill- og frityrolje

Barbermaskiner

Kjemikalier

Gardiner

upper
Kjøttrester/bein/s
sauser/matfett

Kulepenner
ummi
Ballonger/tyggeg

Mindre mengder
ir
tilgriset tørkepap

HENTEO RDNING

Beholder for
ll
mat- og restavfa

HUSK
DOBBE L
KNUTE !

Kaffe-/snackspose
m/ alu-belegg

Potteplanter/blom

r

ster

HENTEO RDNING

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

Ugress

Datautst yr

CD-plater

ger
Melk-/juicekarton
Plastflasker for
vaskemidler/sjampo/
dressinger
Korker legges løst
i sekken

Se sorterings
guiden på side 16
for flere eksempler
på hva som
skal i de ulike
dunkene.
Eggeskall

Våre beholdere er merket i tråd med
den nye, nasjonale merkeordningen.

Utslitte sko

Blomsterpotter av

Snusbokser

HENTEO RDNING

Emballasjen skylles,
løst i
ristes og legges
e/sekk
knyttet returpos
ønn
og kastes i avfallsbr
papp/
eller settes ved r.
papir beholde
Skitten plastemballasje
llet.
kastes i restavfa

Sparepærer

Treverk

Sengetøy

Potteplanter/blom

ster
Smittefarlig avfall

Skrapjern

Pizza-/yoghurt-/
rtong
frokostblandingka

Duker

Hvitevarer

Metalltuber

Tomme tørkepapir/
dopapirruller

HENTEO RDNING

Beholder for
papp / papir / kartong
eller avfallsbrønn

Telyskapsler

G
BRINGE ORDNIN
Returpunkt for glassog metallemballasje

eller

Avfallsbrønn

Utslitte tekstiler/ klær

BRINGE ORDNIN

Whitespirit

Klokker

Øl-/mineralvanns
bokser uten pant

plast

Batterier

Bildekk

Metallokk
Fisk/skalldyr

Kvist/greiner
)
(Inntil 10 cm i diameter

Plastmøbler

Hårfønere

Metallkorker

Spraybokser

Nedfallsfrukt

Bøker

Hermetikkbokser

Maling/beis/lakk

Busker/løv

Møbler

Mobiltelefoner
Reklame

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

r/

llasje/

Plastposer

Avkjølt aske/grillkull

Teposer/ kaffefilte
kaffegrut

Aluminiumsemba
-folie

G

Tøyinnsamling

Isopor

Ledninger

BRINGE ORDNIN

G

Miljøstasjon eller
er
retur til forhandl

BRINGE ORDNIN

BRINGE ORDNIN

G

SO RTER IN GS GU
Eidsvoll, Hurdal,

Nannestad, Ullens

G

Miljøstasjon
alt
(eller evt. kommun
finnes)
mottak der dette

Miljøstasjon

Mars / 2021

For kommunene

Gulvbelegg

Juletrær

ID E

aker

BRINGE ORDNIN

G

Miljøstasjon
alt
(eller evt. kommun
finnes)
mottak der dette

ØRAS

Øvre Romerike
IKS
Avfallsselskap
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Hva er egentlig
«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 mat og
drikke og andre dagligvarer, og skal sorteres ut for seg.
Emballasje kan nemlig gjenvinnes til nye produkter, noe
som krever mindre energi enn å produsere gjenstander helt
fra bunnen av. Ved å gjenvinne glass- og metallemballasje,
reduserer vi faktisk energibehovet i produksjonsprosessen
med opptil 90 prosent!
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.

Produkter av plast
som ikke er emballasje

Foto: Loop

fra mat og drikke og andre dagligvarer

Alt kan ikke kastes i glassbeholder
eller plastretursekk

Legges i egne retursekker for plastemballasje og settes
ved papp-/papirbeholderne dine på hentedag. Dere som har
tilgang til avfallssug eller store dypoppsamlere/ avfallsbrønner
i et boligsameie eller borettslag, skal bruke returposer til
plastemballasje.
Plastemballasje gjenvinnes til ny emballasje og nye produkter.

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

• Plastpotter, plastbrett fra
blomster, plastposer og folie.

• Plastemballasje fra matvarer.

• Mandel- og nøtteposer,
godteriposer (se evt.
merking på produktet).

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

NB!
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Tilsølt og skitten plastemballasje
skal kastes i restavfallet.

ØRAS MILJØPOSTEN

Slike produkter leveres til gjenvinningsstasjonen eller
kastes i restavfallet. Produkter som er hele og brukbare kan
leveres til loppemarked eller bruktbutikker som OMGJØRAS.
Levering av plastprodukter på gjenvinningsstasjonen inngår
i brukerbetalingen på kr. 100.
Produkter av plast kan gjenvinnes til nye plastprodukter.

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

• Tupperware

• Brevhyller

• Plastlommer

• Plastglass

• Plastpermer

• Engangsbestikk

EMBALLASJE AV PLAST legges i egne retursekker. Dere
som har tilgang til avfallssug eller store dypoppsamlere/avfallsbrønner i et boligsameie eller borettslag, skal bruke de mindre
returposene til plastemballasje.
EMBALLASJE AV GLASS OG METALL leveres i egne returpunkter eller i egen beholder for de som har fått utdelt dette.
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.

Emballasje av glass og metall

fra mat og drikke og andre dagligvarer

Visste du at…?
• ØRAS ikke hadde noe avvik på glass- og
metallemballasje-leveransen i 4.kvartal
2020?
• Emballasje av glass og metall er som skapt
for gjenvinning! Dette er materialer som kan
gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi.
• 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!

Produkter av glass og metall
som ikke er emballasje

Foto: Loop

Herdet
glass kastes
i restavfallet,
hvis det er
ødelagt.

Kastes i returpunkt for glass- og metallemballasje eller i egen
beholder for deg som har fått utdelt dette.
Dette er viktig ettersom videre produksjonsprosesser kun
håndterer glass og metall fra emballasje. Emballasjen kan
smeltes om, og bli råvarer for nye produkter, f.eks. bygge
materialer som Glasopor, nytt emballasjeglass og til og med
musikkinstrumenter.

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

• Aluminiumsfolie/former

• Metalltuber fra kaviar,
majones, oster.

• Tomme parfymeflasker

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

• Vinflasker
• Tomme medisinglass

• Norske og utenlandske øl- og
brusflasker/bokser uten pant.
• Telyskapsler
(løsne vekeholder i stål).

Slike produkter leveres på gjenvinningsstasjonen. Mindre
produkter kan kastes i restavfallet. Levering av glass og metall
på gjenvinningsstasjonen inngår i brukerbetalingen på kr. 100.
Herdet glass og ildfast glass ødelegger gjenvinningsprosessen
for glass. Dette må kastes som restavfall hjemme, eller på
gjenvinningsstasjonen i egen konteiner for Porselen, keramikk
etc. eller Inert avfall, deponi.
Dersom en bit keramikk/porselen, eller bare hanken på en
kaffekopp havner i returpunkt/beholder for glass- og metall
emballasje blir råvaren ødelagt.
Hele og brukbare gjenstander bør leveres til loppemarked eller
bruktbutikker som OMGJØRAS.
Produkter av metall smeltes om til nye produkter.

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER AV GLASS OG METALL:
• Vaser

• Drikkeglass

• Målebeger

• Ildfaste former

• Stekepanner

• Bestikk

• Glassboller

• Kjeler
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Sneip

CD-plater

Plastposer

Plastkanner/plastbegre/
plastbokser
Korker legges løst
i sekken

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

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

Papp, papir og
drikkekartong

Aviser

LAD
UKEBLAD

Reklame
UKEB

Ukeblader/tidsskrifter/
magasiner/bøker

Konvolutter

Melk-/juicekartonger

Sengetøy

Gardiner

Håndklær

Sko / vesker / belter

Klær

Klokker

Datautstyr

Hårfønere

Barbermaskiner

Blinkesko

Mobiltelefoner

Elektriske leker

BRINGES AV DEG TIL RETURPUNKT O.L.

Glass- og
metallemballasje

Aluminiumsemballasje/
-folie

Glass/flasker

Hermetikkbokser

Metallkorker

Metallokk

Øl-/mineralvannsbokser uten pant

Gress/mose

Impregnert treverk

Spraybokser

Sparepærer

Kjemikalier

Whitespirit

Batterier

Spill- og frityrolje

Lim

Maling/beis/lakk

Ugress

Kvist/greiner
(Inntil 10 cm i diameter)

Nedfallsfrukt

Busker/løv

LEVERES TIL MILJØSTASJON

Evt. til ombruk

Møbler

Bøker

Plastmøbler

Bildekk

Treverk

Gulvbelegg

Kulepenner
Ballonger/tyggegummi

Utslitte sko

Ødelagte leker
(ikke batterier eller
leker på strøm)

Stearinlys

Avkjølt aske/grillkull

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

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

Juletrær

Potteplanter/blomster

Isopor

Duker

Ledninger

Pizza-/yoghurt-/
frokostblandingkartong

Utslitte tekstiler/klær

BRINGEORDNING

Eggeskall

Telyskapsler

BRINGEORDNING

Miljøstasjon
(eller evt. kommunalt
mottak der dette finnes)

Øvre Romerike
Avfallsselskap IKS

ØRAS

Miljøstasjon
(eller evt. kommunalt
mottak der dette finnes)

Smittefarlig avfall

Blomsterpotter av plast

Tomme tørkepapir/
dopapirruller

BRINGEORDNING

Skrapjern

Kaffe-/snacksposer
m/ alu-belegg

Snusbokser

BRINGEORDNING

Hvitevarer

Potteplanter/blomster

BRINGEORDNING

Metalltuber

Mindre mengder
tilgriset tørkepapir

BRINGEORDNING

Miljøstasjon

HENTEORDNING

Tøyinnsamling

For kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker

SORTERINGSGUIDE

Mars / 2021

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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Økologisk landbruk
med ØRAS Bed- og pottejord
I 2020 brukte Horgen gård, på Nes på Romerike, ØRAS Bed- og
pottejord på alle sine 96 bed. Dette etter en jakt på kompostjord
som tilfredsstilte deres krav til økologisk dyrking.
– Det beste av alt er at Bed- og
pottejord, i motsetning til mye annet,
har så lavt innhold av tungmetaller
og avfallsstoffer at den kan brukes i
økologisk landbruk, forteller siviløkonom
og landbruker Gudbrand Johanne Qvale.
Da Horgen gård skulle starte med dyrking
av grønnsaker, ønsket de å anlegge en
grønnsakshage med stort utvalg og hvor
sesongen varer fra mai til november; en
såkalt market garden. De oppdaget fort
at de møtte på to utfordringer: Den jorda
de allerede hadde, trengte mer næring og
ugress ville by på store utfordringer.

– Heldigvis hadde vi en erfaren market
gardener, Anders Højlund, med på laget.
Han kunne trikset: Bruk kompostjord,
sier Qvale.
Etter kontakt med ulike leverandører,
kom de i dialog med ØRAS sin fagleder
kompost- og jordprodukter Nina Riiser
som raskt så deres behov. Etter å ha
prøvd ulike komposter og produkter for
å finne det som passet deres behov,
endte Horgen gård til slutt opp med
ØRAS Bed- og pottejord, det var altså
ikke noe bedre å finne.

Foto: Horgen Gård

– Vi har brukt ØRAS Bed- og pottejord
som et topplag på 10 cm. Komposten gir
noe nødvendig næring, og fungerer som
jordforbedring. Det kanskje mest geniale
er allikevel at komposten hindrer alle
ugressfrø som ligger i bakken fra å spire,
da de ikke får lys, forklarer Qvale.
Og det er ikke spørsmål om hvem de skal
ringe neste gang de trenger mer jord:
– Når vi skal fylle opp og vedlikeholde
bedene våre med mer kompost, er
det ingen tvil om at vi ringer Nina på
ØRAS igjen!

PRISER
Gjelder fra 1.4.2021. Alle priser inkl.mva.
Betaling: Vipps #11612, VISA og MasterCard.
fin pr. tonn

Kr 312,50

grov pr. tonn

Kr 312,50

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

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

pr. tonn

Kr 625,-

Park- og anleggsjord
i lastebillass

pr. tonn

Kr 437,50

Kompost

ØRAS Kompost

Rent kvernet hageavfall. Du kan selv bruke denne
i egne jordblandinger, som vil gi næringsrik jord til
hager og grøntarealer samt plen og ferdigplen.

ØRAS Hagejord

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

ØRAS Bed- og pottejord

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

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!
Hagejorda og Bed- og pottejorda tilfredsstiller
kravene satt til bruk for økologisk dyrking. Mer
informasjon om produkter og avfallshåndtering
kan du finne på ØRAS’ h
 jemmesider www.oeras.no

Hagejord i hengerlass
opp til 2 m³ inkl. opplessing

For tilkjøring av Hagejord, Park- og anleggsjord og Bed- og pottejord
i lastebillass (fra 5 m3), spør oss om pris. Jord kan også leveres i big bags.
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 600,17

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 2021. Vinneren blir kontaktet.

Løsning sor
det er
en type av
fall.

1
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L yk k e

8
9

til!

1. Hva heter ØRAS sin daglige leder?

6. Hva heter Norges nasjonalfugl?

2. Hva heter brukbutikken til ØRAS?

7. En av ØRAS sine eierkommuner.

3. I den grønne posen skal det kastes...

8. Hvor kastes en bærepose med avkjølt aske?

4. I hvilken kommune ligger Miljøstasjon Dal Skog?

9. Hvilken type plast skal sorteres i den
gjennomsiktige sekken/posen?

5. Et annet ord for «søppelmann».

Mobil gjenvinningsstasjon Hurdal

www.oeras.no/
mobilgjenvinningsstasjon

Uke 18: 3.–7. mai 2021 / Uke 38: 20.–24. september 2021 / Åpent kl. 13–20
Bruk bare
gjennomsiktige
avfallssekker.
Ikke sorte.

FOR ET GRUNNGEBYR PÅ KR 100,KAN DU LEVERE BL.A.:
• Elektrisk- og

elektronisk avfall

• Farlig avfall
• Metall
• Papp/papir
• Trevirke /

impregnert trevirke
(totalt inntil 3m³)

18

ØRAS MILJØPOSTEN

• Alle typer plast
• Gips (totalt inntil 3m³)
• Brukbare møbler og

gjenstander

(ØRAS-betjening
avgjør hva som
defineres som
brukbart)

PRISER FOR ØVRIG ER:
Kr. 100,opp til 1 m3 eller mellom 0–10
gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 200,opp til 2 m3 eller mellom 11–20
gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 300,opp til 3 m3 eller mellom 21–30
gjennomsiktige avfallssekker
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2a. VAREMOTTAK
OMGJØRAS

Hovedport

P r i va t b il e r

Recycling at the Reuse and Recycling centre
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Kundemottak

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

RUNDELLEN

11

32

KLÆR, SKO
OG TEKSTILER

Gjenvinningsstasjon Dal Skog
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INERT AVFALL, DEPONI

ØRAS HAGEJORD

RENE TUNGE MASSER
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6

Gratis å levere
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TIL

Vekt

Port 2

36. GLASS- OG
METALLEMBALLASJE

Gratis å levere

35. HAGEAVFALL

Gratis å levere

34. RENE MASSER

3. LEVERING
AV VINDUER

4. KJØLEVARER OG
HVITEVARER

8b. XPS / ISOLASJONS
PLATER FOR BYGG

8a. GULVBELEGG

7. EE-AVFALL

8. FARLIG
AVFALL

Rundellen + 32 og 33. Brukerbetaling 100,-

DRIKKE
KARTONGER

efelt

ORDLISTE / VOCABULARY

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

Du finner oss her:
Ta av ved avkjøring nr. 53 på E6 og kjør mot Dal.
Følg skilter til Miljøstasjon Dal Skog, Ørasvegen 85.
Kartkoordinater:
Bredde: 60.2317530000
Lengde: 11.1940490000

NB!

ÅPNINGSTIDER 2021 *
Åpningstider næringskunder

Dal Skog
7–17
9 –15

Hverdager
Lørdag

Omgjøras bruktbutikk
12–17
9 –15

Hverdager
Lørdag

NB! Åpningstider våren 2021
1. mai
Kr. himmelfartsdag 13.05.
17. mai
Pinseaften 22.05.
2. Pinsedag 24.05.

Stengt
Stengt
Stengt
9 –15
Stengt

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 eller
som følge av evt. Korona-tiltak.

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

* Se evt. www.oeras.no
Følg oss på:

Brukerbetaling kr. 100,Mer info om dette finner du på
www.oeras.no.

#11612

Som smitteverntiltak i forbindelse med Korona,
oppfordrer vil til å betale med bankkort og Vipps.

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
Innholdsproduksjon / foto: ØRAS / Design: createurene.no / Trykk: 07 / Trykket på miljøvennlig papir

