
Vinn  
gavekort verdt 

1000,-
Se side 15 Årets plukkanalyse

Sesam, Sesam, lukk deg opp! 

… Hvordan har du 
sortert mat, bleier 
og gammelt lopp? 
Les mer på side 5

Hans Thue
Fokus på 
kildesortering 
Les mer på side 3

Avfallstyper som  
vi henter hjemme 
hos deg 
Les mer på side 8–9

Avfallstyper som 
du må levere selv 
Les mer på side 10–11 

Utstyr for sortering 
hjemme og på hytta 
Les mer på side 12 

INFORMASJON  
for deg som bor i Eidsvoll / Hurdal / Nannestad / Ullensaker
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” Det finnes ikke 
søppel mer!

… er kanskje et ordtak du har hørt før? For avfall 
er ikke noe som skal gå til spille, men det er en 
ressurs som kan brukes om og om igjen.  

At innbyggerne i ØRAS-land er flinke 
til å kildesortere vet vi. Det fikk vi 
også bekreftet i en plukkanalyse vi 
gjennomførte tidligere i år. Ved å se 
nærmere på 1 700 kg avfall som ble 
hentet hjemme hos våre abonnenter 
lærer vi mer om hvordan dere sorterer. 
For det er fortsatt dessverre mye som 
sorteres feil. Vi jobber målrettet mot 
EU-kravene om utsortering og mat-
erialgjenvinning, men nå skal vi strekke 
oss enda lenger. 

Fra og med 01.01.23 innføres det enda 
strengere krav til utsortering av mat- 
og plastavfall. I 2021 samlet vi inn totalt 
3 520 tonn matavfall fra abonnenter  
i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og 
Ullensaker kommune. Med bakgrunn  
i plukkanalysen utgjør dette 53,6 % 

utsortering av matavfall fra hushold-
ninger i våre kommuner. Vi er dermed 
ikke langt unna å nå det første målet til 
Avfallsforskriften §10a-4 hvor 55 % 
matavfall fra husholdninger skal 
sorteres ut fra 2025. Men vi har fortsatt 
en vei å gå for å nå 60 % fra og med 
2030 og 70 % fra og med 2035.

Det er fortsatt mer matavfall å hente 
i restavfallet. Det viser plukkanalysen. 
Hele 34 % matavfall fant vi i restavfalls-
posene. Da går vi glipp av en viktig 
ressurs som kan gå til materialgjen-
vinning. For matavfallet blir til flere 
 viktige ting: biogass, flytende g jødsel 
og en fast masse. Den flytende 
 gjødselen får vi tilbake til ØRAS og  
den brukes i vår jordproduksjon. 

Så hva skjer i fremtiden? Dessverre 
har vi ikke en krystallkule vi kan se 
inn i. Det eneste vi vet er at kravene til 
oss som avfallsselskap og dere som 
abonnenter blir strengere. Ressursene 
skal tas vare på og materialgjenvinnes, 
og på den måten føres tilbake i økono-
mien. Vi vil se på muligheter for å ta 
bedre vare på ressursene vi allerede 
har, som matavfall og glass- og metall-
emballasje. Det vi med stor sikkerhet 
kan si er at det kommer nye løsninger 
hjemme hos oss – enten for matavfall 
eller glass- og metallemballasje. 

Med hilsen fra 
Trym Denvik
Daglig leder i ØRAS

Hytterenovasjon på Øvre Romerike
Det har med tiden blitt mange hytteeiere på Øvre Romerike. 
Som eier av fritidsbolig deltar du i kommunens hente- og bringe-
ordning, og følger de samme sorteringsreglene som private 
husholdninger. 

På ØRAS er vi heldige som har så mange fritidsbeboere som er 
flinke til å sortere og å kaste avfallet sitt på oppgitte opp sam-
lings punkter. Vi registrerer også at hytteeiere generelt er gode på 
å holde oppsamlingspunktene ryddige. Til dette sier vi: «Veldig 
bra, fortsett med det!» 

Er du usikker på hvordan noe skal sorteres?  
Se vår hjemmeside www.oeras.no eller ring oss.
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Ordfører i Nannestad, 
Hans Thue (Ap),

” Det er ungene som har lært meg 
hvordan vi skal sortere. Dette 
lærte de på skolen og når de var 
på besøk her på ØRAS-skolen.

Fokus på kildesortering
Det har vært noen travle år for ordføreren i Nannestad kom-
mune, Hans Thue (AP). Ordføreren som har ledet kommunen 
med en stødig hånd gjennom to år med korona-pandemi har  
nå bestemt seg for å legge vekk ordførerkjedet.
– Det å være ordfører har de siste årene vært en 24/7-jobb, så 
da holder det med de åtte årene.

Thue har drevet med lokalpolitikk hele sitt voksne liv. Det har 
vært hans måte å engasjere seg i lokalmiljøet på. Som aktiv 
i lokalpolitikken i Nannestad kommune har han vært med å 
diskutere flere aktuelle miljø-saker i kommunen.  
– Første gang jeg var lokalpolitiker handlet det om å finne aktu-
elle areal for ett nytt deponi. Det er motsatt av hva vi gjør i dag. 
Nå er det minimale mengder som havner på deponi, for nå blir 
ressursene gjenvunnet, forklarer Thue.

Kildesorterer hjemme
– Jeg lager maten og rydder opp etter det, men det er sam-
boeren som har  ansvaret for sorteringen hjemme. Hun har full 
kontroll på kildesorteringen og hvilke dager avfallet blir hentet. 
Slik forklarer Hans Thue sitt forhold til kildesorteringen hjemme. 
Men hjemme hos den enga sjerte lokal politikeren har det vært 
fokus på kildesortering fra barna var små. 
– Det er ungene som har lært meg hvordan vi skal sortere. Dette 
lærte de på skolen og når de var på besøk her på ØRAS-skolen.

Det er ikke bare hjemme Thue har fått opplæring i hvordan en 
skal kildesortere. Han forteller at de har hatt kurs i kilde sortering 
i kommunestyret.

– Det var elever fra ungdomsskolen som holdt kurs for oss i 
kommunestyret. Her lærte de oss hvordan vi skulle kildesortere 
og viktigheten av dette, forteller Thue. 
– Dette er mange år siden, men det var starten på kildesorter-
ingen hos oss. Det gikk veldig bra, og etter det ble det sving på 
kildesorteringen på rådhuset. 

Ønske for fremtiden
Thue har ingen konkrete planer for hva han skal bruke den nye 
hverdagen til når ordfører-tiden er over. Men han har ett konkret 
ønske for fremtiden. 
– Ett ønske for fremtiden er at det blir e tablert flere avfallssug. 
Det vil frigjøre mye plass, og ikke minst slipper de som kjører 
renovasjonsbiler å kjøre inn blant barn og andre aktiviteter,  
sier Thue.
Selv bor Thue i et eldre hus i Nannestad og det har blitt en del 
turer til gjenvinnings stasjonen gjennom årene. Han syns det er 
bra at innbyggerne er flinke til å bruke Miljøstasjonen når de 
 rydder og pusser opp hjemme.
– Jeg har et inntrykk av at Miljøstasjonen fungerer og at folk 
er flinke til å bruke den. For noen kan det nesten virke som en 
hobby å komme hit, og det er bare bra når de leverer avfallet 
sitt hit.

Når ordførerkjedet legges bort vet ikke Thue hva han 
skal bruke tiden til, men flere besøk til Miljøstasjonen 
med treverk fra diverse oppussings- og vedlikeholds-
arbeid hjemme vil det sikkert bli. 
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– har vinterutstyret!
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TOTALT MATSVINN: 
2019: 59 %
2022: 43 %

ANDELEN KORREKT SORTERT 
RESTAVFALL I RESTAVFALLSPOSER:
2019: 40,8 %
2022: 41,37 %

pr. innbygger
(2021/2022)

151,2 kg

Sammenligning av funnene fra plukkanalysen i 2022 og 2019: 

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

Vi ser en 

nedgang – bra! 

Vi ser en liten 

økning – bra!

MENGDEN MAT- OG RESTAVFALL SOM 
VI KASTER I AVFALLS BEHOLDERNE:

20
15

 / 
20
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20
18

 / 
20

19

20
21

 / 
20

22

Dette er 3,5% mindre 
enn i 2015 / 2016 og 
0,53% mindre enn  

i 2018 / 2019.

ca.

 

Plukk-
analyse

Sesam, Sesam, lukk deg opp! 

… Hvordan har du 
sortert mat, bleier 
og gammelt lopp?

Våren 2022 utførte ØRAS en plukkanalyse  
på mat- og restavfall fra henteordningen. 

Avfall fra 7 innsamlings ruter i Eidsvoll, 
Hurdal, Nannestad og Ullensaker 

ble analysert.

Her er noen av funnene vi gjorde:
ØRAS’ innbyggere er 
generelt flinke til å bruke 
de grønne posene kun til 
matavfall. 

I snitt var 85 % av 
matavfallet korrekt 
sortert, og prosenten 
hadde vært enda 
høyere, hadde det 
ikke vært for at det 
på enkelte ruter var 
en del feilsortering av 
kattesand og bleier. 

85 %
av avfallet i de grønne 

posene var korrekt 
sortert matavfall

Vi kan bli bedre!

... Men det er fortsatt mye 
matavfall som havner i 
restavfallsposen. Hele 34 
vektprosent av innholdet 
i rest avfallsposen var 
matavfall.

Dermed kaster vi 
verdifulle ressurser 
som kunne blitt til 
biogass og ØRAS-jord.

34 %
av innholdet i restavfalls

posen var matavfall

Vi kan bli bedre!

Sammenligning av funnene fra plukkanalysen i 2022 og 2019: 
TOTALT MATSVINN: 
2019: 59 %
2022: 43 %

n Vi ser e
gang – bra! 

ned

ANDELEN KORREKT SORTERT 
RESTAVFALL I RESTAVFALLSPOSER:
2019: 40,8 %
2022: 41,37 % n liten 

Vi ser e
g – bra!

øknin

MENGDEN MAT- OG RESTAVFALL SOM 
VI KASTER I AVFALLS BEHOLDERNE:

20
15

 / 
20

16

20
18

 / 
20

19

20
21

 / 
20

22

ca.

151,2 kg
pr. innbygger

(2021/2022)

Dette er 3,5% mindre 
enn i 2015 / 2016 og 
0,53% mindre enn  

i 2018 / 2019.

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



Med de nye  
avfallssymbolene blir  

det enda enklere å sortere. 
Sjekk om plasten, glasset 

eller metallboksen er merket, 
så ser du lett hvordan 

emballasjen skal 
kildesorteres.

Hva menes med 
«emballasje»?
Det er ikke alltid like lett å vite hvor ulike typer avfall skal kastes. 
Noe skal legges i beholderne hjemme, mens annet skal leveres 
på gjenvinningsstasjonen. Når det gjelder ting som er laget 
av plast, glass eller metall, er det en fin regel å spørre seg om 
tingen er emballasje eller et produkt.

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 i egen plastretursekk 
eller returpose som du får fra avfallsselskapet. 
Emballasje kan nemlig gjenvinnes til nye 
produkter. Ved å gjenvinne glass- og 
metallemballasje, brukes opptil 90 % 
mindre strøm og det er jo miljøvennlig!

Det er ikke alt som er emballasje, og det vil 
vi at du som forbruker skal vite forskjellen 
på. Alt kan nemlig ikke kastes i samme 
glassbeholder eller plastretursekk.

På våre hjemmesider kan du enkelt 
finne eksempler på hva som er hva.  

Se: www.oeras.no/sorterehjemme

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.  
Sekker og poser er merket med symbolet:

EMBALLASJE AV GLASS OG METALL 
leveres i egne returpunkter eller i egen beholder  
for de som har fått utdelt dette.  
Disse er merket med symbolene:

EMBALLASJEN SKAL VÆRE HELT TOM når den kilde
sorteres. 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 et loppemarked eller en bruktbutikk hvis man ønsker fornying. Er de ødelagte, 
kastes de enten som restavfall hjemme eller leveres på gjenvinningsstasjonen.

Se mer på side 
10 og 11
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https://www.oeras.no/sortere-hjemme/


Husk at du må måke snø og strø, 
så vi får hentet avfallet ditt!
Vinterstid har vi ofte utfordringer i forbindelse med henting av avfall. Dette 
kan skyldes dårlig brøyting av småveier, men også innesnødde beholdere. 

Vil du at vi skal hente avfallet ditt, MÅ du sørge for at:

• det er god fremkommelighet til avfallsbeholdere.

• det må være brøytet for snø foran og rundt beholder.

• det må strøs foran og rundt beholder.

• det bør fjernes snø og is fra topplokk.

• brøytekanter er spadd vekk.

• beholderne står mindre enn 8 meter fra kjørbar vei. Står 
beholderne lenger unna, må disse trilles frem kvelden før tømming.  

• at avfallsbeholdere står med håndtaket vendt ut på tømmedag.

For borettslag / sameier:

• Det må være god fremkommelighet  
til kontainer/avfallsbrønn.

• Det må være brøytet for snø foran  
og rundt kontainer/avfallsbrønn/-sug.

• Det må strøs foran og rundt kontainer/
avfallsbrønn/-sug.

• Kontainer/avfallsbrønn må være helt 
fri for snø, lokk må kunne åpnes av 
våre renovatører og vi må kunne gå 
rundt kontainer for å feste vinsj i bakkant.

Make way for the compactor vehicle
Remember to clear away snow around the bins 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 and free from snow. 

Foto: ROAF

NB!
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Julepapir og vednett er restavfall 
Vanlig julegavepapir har så dårlig kvalitet at det ikke 
egner seg for gjenvinning. I tillegg er det ofte spesial-
behandlet på en måte som belaster miljøet. 

Julegaveavepapir og pakke bånd skal derfor kastes 
som rest avfall. Har du store mengder etter julaften kan 
det leveres på Miljøstasjon Dal Skog. 

Vednett skal også sorteres som restavfall, eller leveres. 

Matfett kan føre til tett avløsprør 
Tørk opp fettrester i stekepannen med papir. Tørke papiret 
med fett kan kastes i posen for matavfall.

Fett fra ribbe, pinnekjøtt, smult osv. kan stå til det er avkjølt 
og stivnet. Da kan du skrape det ut og kaste det i matavfallet.

Hell flytende matrester over i en tom melkekartong, teip igjen 
toppen og kast den i restavfallet. Frys gjerne kartongen først, 
slik at matrestene stivner før du kaster den.
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DETTE HENTER VI
HJEMME HOS DEG

Slik sorterer du husholdningsavfall
How to sort your household  
waste at home

Matavfall → i grønn pose
Restavfall → i vanlig bærepose
Kun matavfall uten emballasje skal i 
den grønne posen. Begge poser kastes 
i mat- og restavfallsbeholder/innkast. 
Sorteringsanlegget tar kun vanlige 
bæreposer. 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 renovasjons-
bilen. Derfor skal alle poser som legges 
i mat- og restavfallsbeholder knytes 
godt med dobbeltknute for å unngå søl.

Food waste (without packaging) 
is put in the green plastic bags, and 
residual waste is put in normal 
sized plastic shopping bags. Put 
both bags into grey-top bins / deep 
collection container, or vacuum 
waste disposal system. No big sacks 
or loose waste due to reduced 
quality of sorting, and breakdowns.

Always tie the plastic bags with a 
double knot to avoid spillage. The 
waste will be compressed in the 
compactor vehicle.   

JA TAKK 
I GRØNN  MATAVFALLSPOSE KASTES: 

• Skall fra frukt og grønnsaker
• Brød- og kakerester
• Supper, sauser og grøtrester
• Fisk og skalldyr
• Kjøttrester og bein
• Matfett og ribbefett
• Te-poser
• Kaffefiltre og -grut
• Tørkerullpapir
• Servietter

TIPS!
Litt avispapir eller 

tørkerullpapir i 
posen vil suge  

opp evt. væske.

NB! Kast ikke mat rester i do!

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

• Tilsølt emballasje
• Børster og hår
• Oppvaskbørster
• Q-tips og plaster
• Tyggegummi
• Ballonger
• Bleier
• Bind og tamponger
• Dyreekskrementer
• Ødelagte leker  

(ikke el / batteri)

 

• Sikringer
• Støvsugerposer
• Kulepenner og  

CD-plater
• Avkjølt aske  / 

grillkull og sneiper
• Stearinlys
• Produkter av 

sammensatte
materialer

• Julepapir og 
gavepapir

  

• Plante- og  
blomsterrester  
(pga sprøytemidler.  
Kan evt. leveres 
sammen med 
hageavfall.)

• Ved-nett

• Isopor (EPS)

  
 

Isopor er restavfall! 
Puttes i bærepose.

Papp/papir, kartong og drikkekartonger
→ i egen beholder / avfallsbrønn / sug
Papiret skal være rent, tørt og ikke tilsølt. For avfallssug må papp rives i små 
biter. Drikkekartonger kan skylles-brettes-stappes til kubber for deltakelse 
i returkartonglotteriet, eller leveres enkeltvis. Drikke kartonger kan ha 
aluminiums belegg og  plastkorkene på. 

Paper/cardboard/Tetra paks in green-top bin, deep collection container or vacuum 
waste disposal system. Cardboard for deep collection container or vacuum waste 
disposal system MUST be torn to pieces. 

Paper must be clean and dry with no spillage. Tetra pak with caps and aluminium layer 
is accepted. Bring larger quantities of paper/cardboard to the Reuse and Recycling 
Centre, for a user fee.
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Ren plastemballasje  
→ i egen retursekk  
 eller i returpose
Skylles, ristes og legges løst i egen retursekk/
retur pose for plastemballasje.  

Plastkorker tas av og legges løst i sekken/posen for å 
lette pressingen på bilen. Sekken settes på bakken ved 
papp-/ papir beholderen på hentedag for papp/papir 
og plast  emballasje. Plastemballasjen gjenvinnes til nye 
plastprodukter. 

Rinse, shake dry and put plastic packaging loose in the 
big transparent sacks (or smaller bags for deep collection 
container or vacuum waste disposal system) – avoid 
putting tied shopping bags in the sacks. 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 at the same time.

JA TAKK
• 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:

NEI TAKK
• Ved-nett

• Stroppebånd

• Isopor (EPS)
• Skumplast

• Hageslanger

• Trekkerør for kabler

• Tilsølt og skitten 
plastemballasje

• Plastprodukter som 
ikke er emballasje

Dette sorteres 
som restavfall!

Retursekk

Returpose

NB!
Retursekken for plastemballasje skal ikke 
knytes fast til beholderen på tømmedag, 
men settes løst ved papp/papir-beholderen. 

LEGGES I  
RETURSEKK
NB! Retursekker 
skal settes løst  
ved siden av papp/-
papirbeholderne  
dine på hentedag.

  

ELLER I RETUR- 
POSE FORBEHOLDT 
AVFALLSBRØNN / -SUG

JA TAKK
• Aviser, ukeblader

• Reklame

• Konvolutter (også med vindu)

• Drikkekartonger og eggekartonger

• Papp og bølgepapp (flatpakkes)

• Esker fra parfymer, sko etc. 

• Innbundne bøker med stive permer 
og bøker som er sydd i ryggen

• Pappemballasje fra  mat varer og 
annen emball asje som er merket 
med disse ikonene:

Feilsortering av  
papp og papir
Papp skal ikke settes igjen utenfor 
beholderen, men deles opp og 
legges løst i beholderen. Blir 
beholderen overfylt, plikter 
abonnenten å levere over-
skytende avfall til gjenvinnings-
stasjonen for egen regning. Våt og 
skitten papp kastes i restavfallet.

KASTES LØST I BEHOLDER FOR PAPP, PAPIR OG DRIKKEKARTONGER
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DETTE MÅ DU LEVERE SELV
TIL EN GJENVINNINGSSTASJON ELLER ET RETURPUNKT

Deliver this to 
the Reuse and 
Recycling Centre 
at Dal Skog

Disse avfallstypene kan leveres på Miljøstasjon Dal Skog

GLASS- OG METALL-
EMBALLASJE  
Leveres gratis på returpunkter, gjen-
vinn ings stasjon eller i egen avfallsbrønn/
beholder, for de som har tilgang til det. 
(Ildfast glass,  porselen, keramikk og 
krystall er restavfall). Glass and metal 
packaging can be  delivered for free to 
recycling banks, the Reuse and Recycling 
Centre or to a deep c ollection container 
or separate bin, if you have access to 
one. (Fireproof glass, porcelain, ceramic 
and crystal is residual waste – restavfall).

ANNEN PLAST  
Bygningsplast, hagemøbler, leker, 
 bøtter, toalettseter o.a. leveres til egne 
priser på Miljøstasjon Dal Skog.  
(Plastl eker 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).

MILJØFARLIG AVFALL  
Leveres gratis på gjenvinnings stasjonen 
eller til k ommu nalt 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  Recycling 
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 l ightbulbs and fluorescent lights 
from items and make sure that cans and 
boxes with hazardous liquid content are 
sealed.

  

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

METALL  
Som ikke er emballasje leveres til egne 
priser på gjenvinningsstasjonen. Metal, 
which is not packaging, can be deli-
vered to the Reuse and Recycling Center 
for a fee. 

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

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 deli-
vered for free to the Reuse and Recycling 
Centre.

GROVAVFALL MAN IKKE 
FÅR PLASS TIL I BEHOLD-
EREN HJEMME  
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  Reuse and Recycling Centre.

NB! 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.

GRATIS GRATIS GRATIS

GRATIS
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Glass og metallemballasje 
→ i returpunkt, avfallsbrønn  
 eller i egen beholder

JA TAKK
GLASSEMBALLASJE
• Vin- og spritflasker

• Alle flasker som det ikke er pant på

• Andre engangsflasker (dressing, 
tran, oliven olje etc.) 

• Babymatglass 

• Syltetøy- og konserverings glass 

• Annen embal lasje som er merket 
med ikonene under

METALLEMBALLASJE
• Hermetikkbokser fra matvarer 

• Hund- og kattematbokser 

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

• Metallbokser (brus, øl m.m.)  
som det ikke er pant på

• Metalltuber fra kaviar, majones, ost o.l.

• Metallokk fra konserverings glass og flasker

• Telyskapsler med løsnet vekeholder

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

NB!
Annet avfall skal 
ikke settes ved 
returpunktene

Returpunkter for glass og metallemballasje og tekstiler
RECYCLING BANKS  Glass and metal packaging and clothes banks

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

NANNESTAD
Sandsnesseter v / Grendehuset
Maura KIWI + Klær, sko og tekstiler
 REMA1000
Nannestad Bussterminal sentrum + Klær, sko og tekstiler
Moreppen Pumpestasjonen
Rustadvegen Portalen
Åsgreina Gamle renseanlegget
Holter KIWI

EIDSVOLL
Feiring COOP S-marked
Minnesund KIWI + Klær, sko og tekstiler
Gullverket Jønsjøen
Eidsvoll REMA1000 + Klær, sko og tekstiler
 COOP Prix + Klær, sko og tekstiler
Hammerås COOP + Klær, sko og tekstiler
Bøn Nygårdskrysset
Råholt Søndre Samfund + Klær, sko og tekstiler
Dal COOP og KIWI

HURDAL
Sentrum COOP + Klær, sko og tekstiler
Rustad COOP + Klær, sko og tekstiler
Erikstellet v / gamle butikken
Sentrum SPAR + Klær, sko og tekstiler

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 gis til OMGJØRAS. 
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Utstyr for sortering hjemme og på hytta
Equipment for sorting your waste at home and at your holiday home 

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 s everal sizes of bins as shown 
above. Please contact us for further information about 
equipment and prices.

Skadet beholder? Kontakt ØRAS eller se  
https://www.oeras.no/skade/. 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  
https://www.oeras.no/skade/. For operation and 
maintenance of the waste system in your common  
property, please contact your janitor.

Har du gått tom for grønne 
 poser eller  retur sekker/poser?
For deg med egen beholder:  
Dersom du trenger flere grønne poser knyter du en tom grønn  
pose eller en annen pose på mat- og restavfalls beholderen (grått  
lokk). Dersom du trenger flere retursekker til plast emballasje  
knyter du en tom sekk eller pose på papp og papirbeholderen  
(grønt lokk). Du får da ny(e) rull(er) ved neste tømming.

For dere med felles beholdere/avfallsbrønner /avfallssug:  
Ta kontakt med styret eller vaktmester. 

Borettslag og sameier kan bestille flere poser og sekker 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 plastic shopping bag to your bin for food  
and residual waste (grey top). Tie a transparent sack or a plastic  
shopping bag to your paper bin (green top). The waste collector  
will leave new bags the next time the specific bin is emptied.

For common c ollection system:  
Contact your janitor to get more bags/sacks. Janitor can obtain  
more bag/sacks at Dal Skog or make an order through our website: 
www.oeras.no/bestillingposer

Større papirbeholder for samme pris
Abonnenter i Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker 
kommune har valgfri størrelse på papirbeholder 
for samme gebyr. I Hurdal  
kommune gjelder andre priser. TIPS!

Det er viktig  
å henge posen på 

riktig beholder, siden 
det er to forskjellige 

biler som henter 
avfallet ditt.

Henting av grovavfall 
hjemme hos deg
Tilbudet gjelder funksjonshemmede, eldre og andre 
som ikke har e gnet kjøretøy / t ilhenger for levering av 
avfall til gjenvinnings stasjonen.

Avfallet som skal hentes må være sortert i henhold til samme 
regler som for  sortering ved gjenvinnings stasjonen. Avfallet 
må stå klart for opp lessing ved  kjørbar veg / i nnkjørsel / gårds-
plass 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. 1.500,- inkl.mva.

I prisen inkluderer vi levering av opptil 4 dekk med eller uten 
felg, og 2 gjennomsiktige sekker med restavfall. Det til-
kommer et pristillegg for levering av betalingspliktig restavfall. 

mailto:https://www.oeras.no/skade/?subject=
mailto:https://www.oeras.no/skade/?subject=
http://www.oeras.no/bestillingposer
http://www.oeras.no/bestillingposer
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Retursekker og returposer 
for ren p lastemballasje
Skal ikke brukes til annet avfall

Dersom du har beholdere på hjul skal du bruke  gjennom-
siktig 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 plast emballasje, skal du 
bruke plastreturposer i stedet for retur sekker. 

Our transparent custom-made sacks and bags 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 or vacuum waste disposal 
system, use the smaller transparent bags.

 

Kun matavfall  
i grønne poser
Sorterings anlegget hos ØRAS «ser» fargen på avfalls-
posene, og skiller ut de grønne posene med matavfall. 
Derfor er det viktig at posene kun inne holder mat avfall 
og ikke annet avfall eller emballasje. 

Use the green bags for food waste only, no other 
waste or packaging.

NB! 
Utleier av bolig har ansvar for å informere 
leietakere om avfalls ordningen.  
Landlords are responsible for i nforming 
tenants about the waste management.

HHvvoorrffoor er er ir ikkkkee  
aavvffallalleett t tøømmtt??

DDeet kt kaan vn væærre me maanngge åe årrssaakkeer tr tiil dl deettttee. . 
TTiillffeelllleennee v vi oi opppplelevveer or offtteesstt, e, er ar att::

••  AAVVFFAALLLLEETT E ER FR FEEIILLSSOORRTTEERRTT

••  AAVVFFAALLLLSSPPOOSSEENNE EE ER FR FOOR FR FUULLLLEE,  ,  
EELLLLEER IR IKKKKE KE KNNYYTTTTEET GT GOODDT NT NOOKK

••  MMAATT- E- ELLLLEER RR REESSTTAAVVFFAALLL LL LIIGGGGEER  R  
LLØØSST I BT I BEEHHOOLLDDEERREENN  
LLeeggggees i ds i doobbbbeelltt--kknnyytttteedde pe pooseserr..

••  OOVVEERRFFYYLLT BT BEEHHOLOLDDEERR

••  SSTTOORREE G GJJENENSSTTAANNDDEERR  / / SSEEKKKKEER ER ER LR LAAGGT  T  
I BI BEEHHOOLLDDEERRNNE EE ELLLLEER SR SAATTT PT PÅ BÅ BAAKKKKEEN N 
OOvveerrsskkyytteenndde ae avvffaalll sl skkaal ll leevveerrees ts tiil gl gjjeennvviinnnniinnggss--
ssttaassjjoonneen fn foor er eggeen rn reeggnniinngg..

••  BBEEHHOOLLDDEER ER ER IR IKKKKE TE TRRIILLLLEET FT FRREEM EM ELLLLEER  R  
AAVVSSTTAANND FD FRRA KA KJJØØRRBBAAR VR VEEI EI ER FR FOOR LR LAANNGG

  DDÅÅRRLLIIG AG ADDKKOOMMSSTT••

Avfall i feil pose

Overfylt 

beholde
r

Dårlig adkomst

•• 521

•

Avfall i feil pose

Overfylt 

beholde
r

Dårlig adkomst

521

•

Returpose
s

parent bag
trans

n / -sugn
for avfallsbrø

Tr

R
an

et
sp

urs
aren

e
t
k

 sac

k
ks

AAvvvviikkssmmeeldildingng
AAvvvviik bk blliir nr nå vå vaarrsslleet et elleekkttrroonniissk i dk i dee  
ttiillfefelllleenne he hvvoor rr reennoovvaattøørreen mn må må meelldde ie innnn  
fefeiil i fl i foorrbbiinnddeellsse me meed hd heennttiinng ag av av avvffaallll..  

DDu fu fåår er en sn smms ns nåår er et at avvvviik ek er rr reeggiissttrreerrtt..

DDu ku kaan mn meelldde ie innn n 
mmaanngglleenndde te tøømmmmiinng vg viia a 
ffoorrssiiddeen pn på å ooereraass..nnoo

eelllleer vr viia aa appppeen Mn Miin Rn Reennoovvaassjjoonn

http://oeras.no
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Levi Grøndalen Olanderson ble nylig trukket ut som  
vinner i Returkartonglotteriet, og kan nå feire en premie  
på 10 000 kroner.

– Dette var en hyggelig beskjed å få 
på starten av uken, sier Ine Emilie 
Hermansen Grøndalen når vi ringer og 
overrekker den hyggelige beskjeden. Den 
6 måneder gamle guttens mor bytter på 
annen hver gang å skrive de to sønnene 
sine navn på kartongen. Denne gangen 
var det det lillebror som trakk det lengste 
strået. Men pengene skal ikke brukes 
opp med det første.
– Det er vel mest rettferdig at de får 
dele på det, så pengene går rett på 
sparekontoene til guttene.

Det er mamma Ine Emilie som har skylt, 
brettet og skrevet navnene til sønnene på 
kartongene. Det hele startet da Theo  
(2 år) begynte å drikke melk.
– Jeg husker at det var slik at vi skylte 
kartongen og skrev navn og nummer på 
da jeg var liten, så jeg måtte undersøke 
om dette fortsatt er noe vi gjør i dag, 
forklarer Ine.

På ØRAS sin hjemmeside fant Ine 
bekreftelsen hun lette etter, og da var 
det bare å fortsette med «skyll, brett og 

Ung vinner av 
Returkartonglotteriet

Delta i Returkartonglotteriet! 
Se www.oeras.no eller 
www.grontpunkt.no

stapp». Storebror Theo er ivrig på å hjelpe 
til med å kildesortere hjemme, og har nå 
tre nye kartonger stående klar på kjøkkenet 
som nye lodd i Returkartonglotteriet.
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det bare å fortsette med «skyll, brett og 

Ung vinner av 
Returkartonglotteriet

Delta i Returkartonglotteriet! 
Se www.oeras.no eller 
www.grontpunkt.no

stapp». Storebror Theo er ivrig på å hjelpe 
til med å kildesortere hjemme, og har nå 
tre nye kartonger stående klar på kjøkkenet 
som nye lodd i Returkartonglotteriet.

Ung vinner av 
Returkartonglotteriet
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– Dette var en hyggelig beskjed å få 
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Hermansen Grøndalen når vi ringer og 
overrekker den hyggelige beskjeden. Den 
6 måneder gamle guttens mor bytter på 
annen hver gang å skrive de to sønnene 
sine navn på kartongen. Denne gangen 
var det det lillebror som trakk det lengste 
strået. Men pengene skal ikke brukes 
opp med det første.
– Det er vel mest rettferdig at de får 
dele på det, så pengene går rett på 
sparekontoene til guttene.

Det er mamma Ine Emilie som har skylt, 
brettet og skrevet navnene til sønnene på 
kartongene. Det hele startet da Theo  
(2 år) begynte å drikke melk.
– Jeg husker at det var slik at vi skylte 
kartongen og skrev navn og nummer på 
da jeg var liten, så jeg måtte undersøke 
om dette fortsatt er noe vi gjør i dag, 
forklarer Ine.

På ØRAS sin hjemmeside fant Ine 
bekreftelsen hun lette etter, og da var 
det bare å fortsette med «skyll, brett og 

stapp». Storebror Theo er ivrig på å hjelpe 
til med å kildesortere hjemme, og har nå 
tre nye kartonger stående klar på kjøkkenet 
som nye lodd i Returkartonglotteriet.

Delta i Returkartonglotteriet! 
Se www.oeras.no eller 
www.grontpunkt.no

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 2022. Vinneren blir 
kontaktet. 

1. Ord for innpakning på 
diverse ting vi kjøper  
på butikken.

2. En ØRAS-kommune.

3. Hva heter Norges 
nasjonalrett?

4. Hvilken kjent person 
har vi intervjuet denne 
gangen? 

5. En høstfrukt.

6. Hvilken farge har lokket  
på restavfallsdunken? 

7. Med en drikkekartong 
kan du delta i 
Returkartong…

8. Må måkes unna for 
renovatørene.  

9. Batteri og olje er to 
eksempler på hva  
slags type avfall?

Løsningsordet er 

noe vi må g jøre 

med avfallet vårt. Lykke 
til!

mailto:konkurranse%40oeras.no?subject=Konkurranse
https://www.oeras.no/
https://www.grontpunkt.no/


Kildesorteringsposer i butikk
Visste du at Coop Prix i Hurdal, er en av flere lokale daglig-
vare butikker som tilbyr ‘ØRAS-poser i butikk’? Butikksjef 
Maren Ringen kan meddele at «ordningen fungerer veldig 
fint. Det er mange som henvender seg til oss for å få tak 
i poser til sin kildesortering». Med denne positive tilbake-
meldingen sender vi en takk til butikkene som har sagt ja  
til å være en del av ordningen. 

Du finner poser for matavfall og retursekker/-poser  
til plastemballasje hos: 

• Coop Prix, Hurdal
• SPAR, Hurdal
• YX-stasjonen, Hurdal
• Coop Extra, Råholt
• Coop Extra, 

Hammerås

• Coop Prix, Eidsvoll
• Coop Prix, Feiring
• KIWI, Minnesund
• Coop Extra, Holter
• KIWI, Nannestad
• Coop Extra, Algarheim

ÅPNINGSTIDER MILJØSTASJON DAL SKOG *
Vinteråpningstider fra 14. november 2022 til påske 2023 

Privatkunder
Hverdager  8–15
Lørdager  9–15

Næringskunder
Hverdager  8–15

OMGJØRAS bruktbutikk
Hverdager  10–15
Lørdager  9–15

NB! Åpningstider julen 2022
24.–26. des Stengt
27.– 30. des 9–15
31. des–1. jan Stengt

Telefonhenvendelser  
Besvares man – fre kl. 8.00 –15.30.

* Anlegget kan være stengt eller ha reduserte åpningstider i forbindelse 
med høytids- og helligdager. Se åpningstider www.oeras.no

Åpningstider 2023: Se www.oeras.no

NB!

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:

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

Tove og Marie hos Coop Prix i Hurdal.

enne Se etter d
plakaten, – eller 

!spør i kassen

Som smitteverntiltak, oppfordrer vi til å betale med bankkort og Vipps.

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
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