
Nå kjøres
avfallsdunkene ut. 

Denne brosjyren inneholder
viktig informasjon om den  
nye renovasjonsløsningen 

i Rakkestad. 

NY AVFALLSLØSNING
FRA 01.06.2018

 Informasjon til alle husstander i 
Rakkestad kommune vedrørende

ny renovasjonsløsning.



OM DEN NYE RENOVASJONSLØSNINGEN
NÅR BLIR AVFALLET HENTET?

Alle innbyggere i Rakkestad kommune skal starte med ny renovasjonsordning fra  
1. juni 2018. Ved den nye løsningen skal alle sortere papp og papir, plastemballasje 
og restavfall. Papp og papir og restavfall skal sorteres i hver sin avfallsdunk. 
Plastemballasje sorteres i egen plastsekk. 

Du vil få tilkjørt avfallsdunker i løpet av våren. Disse avfallsdunkene må  
du lagre fram til 1. juni, når den nye ordningen starter.

• Restavfallet vil bli hentet en gang i uken, slik som i dag. 
 Nye kjøreruter kan medføre andre hentedager. 
• Avfallsdunken til papp og papir og sekken til plastemballasje hentes en gang i   
 måneden. 
• Glass og metall skal leveres til sorteringspunkter i kommunen, slik som i dag.

RESTAVFALL PLAST-
EMBALLASJE
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HVA SKAL KASTES HVOR?
PAPP, PAPIR OG DRIKKEKARTONG 
Papp, papir og drikkekartong kastes i papirdunken. Papp, papir og drikkekartong  
skal legges løst i dunken. Pass på at du ikke kaster plast eller isopor sammen med 
papp og papir. Du kan fortsatt delta i returkartonglotteriet, legg da kartongene løst  
i dunken med navn og telefonnummer på.

Plast, men ikke plastemballasje
Plast som ikke er brukt til å emballere produkter, for eksempel hagemøbler av plast, 
leker av plast, vaskebøtter av plast etc. er ikke plastemballasje og skal derfor ikke 
puttes i sekken. White spirit-flasker med rester av white spirit, skal sorteres som 
farlig avfall. Er flasken derimot tom og tørr, kan den legges i sekken.

Både papp- og papiravfall og plastemballasjen 
skal gjenvinnes og brukes som råvarer til nye 
produkter. Slik sparer vi miljøet for store  
mengder energi og CO2-utslipp.  
Jo bedre vi sorterer, jo bedre blir råvarene. 

Det vi ikke kan sortere kaster vi i avfalls-
dunken for restavfall. Denne vil bli kjørt til 
forbrenningsanlegget i Rakkestad.  

PLASTEMBALLASJE
Det er kun plastemballasje som skal kastes i plastsekken. Med plastemballasje 
menes all plastikk som blir brukt til å pakke inn produktene du kjøper. Ikke kast 
andre produkter av plast i sekken til plastemballasje, dette reduserer kvaliteten 
på returplasten. 
Plastemballasje skal være ren og tør. Bruk kaldt vann når du vasker plasten. 
Dersom det er for krevende å vaske plastemballasjen er det bedre at den blir  
kastet i restavfallet. 

Les mer på:  
sortere.no, søk på ulike 

avfallstyper og se hvilken 
dunk/sekk dette 

skal kastes i. 
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Er du usikker på hva du skal kaste hvor? 
Se på www.sortere.no 
Statens informasjonsside for gjenvinning.

Lurer du på hvilke dager renovatøren  
kommer og henter ditt avfall?
Se våre nettsider for mer informasjon.

Har du lyst til å samarbeide med naboen om færre  
avfallsdunker og redusert renovasjonsgebyr? 
Se våre nettsider for mer informasjon.

Har du andre spørsmål eller kommentarer? 
Se våre nettsider for mer informasjon eller kontakt oss på servicekontoret. 

VIKTIG INFORMASJON TIL DEG SOM 
FÅR UTLEVERT AVFALLSDUNKER:
• Ikke bruk avfallsdunken før 1. juni 2018. Avfallsdunken vil ikke bli tømt før   
 denne datoen og avfall som blir liggende i sommervarmen kan føre til vond lukt  
 og uhygieniske forhold. 
• I en av avfallsdunkene vil du finne en rull med sekker til plastemballasje for et år.
• Avfallsdunkene vil bli kjørt ut til alle adresser. Det er viktig å merke seg at  
 henteplassen for renovatøren er ved postkassen. Renovasjonsdunkene må 
 plasseres ved postkasse eller fraktes frem når renovatøren kommer for å hente 
 avfallet tømmedagen.
• Dunkene må plasseres slik at renovatør enkelt kan trille dem.
• Hvis kommunen innfører sortering av matavfall må du 
 også ha plass til en ny dunk.
• Kommunen eier dunkene, abonnenten er ansvarlig 
 for lagring og renhold. Skader meldes 
 servicekontoret på 69225500. Husk at alle dunker må

stå på et flatt underlag, med 
håndtaket ut på tømmedagen.
 På den måten blir det enklere 

for renovatøren å tømme 
avfallsdunken din!


