
SÅ FLINK ER DU  
TIL Å KILDESORTERE

Perfekt sortering (98 % mat) i grønn pose. Godkjent i de røde og blå.
Dessverre mye feil i den oransje, som kun skal inneholde drikkekartong.

Delta på  
Grønn uke i juni!

Se Elles sorterings
skole på remiks.no

Returstasjon 
sommer åpner 
9. mai

Hjelp!
Ikke kast meg!
Les meg først!

Men bruk  uansett 
den RØDE posen!

Karlsøy kommuneTromsø kommuneOffentlig informasjon

MAI 2016
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Den siste plukk analysen for 
Tromsø er klar. Undersøkel
sene som Remiks har foretatt 
gjennom å åpne og analysere 
avfallsposene som samles 
inn fra private husholdninger 
i Tromsø, viser at vi er blitt 
litt mindre flinke til å sortere 
 avfallet vårt enn vi var før. Så 
mye som halvparten av det vi 
kaster i restavfallet kunne vært 
material gjenvunnet som kom
post, som plast, som papp eller 
som papir.

– Det vi er flinkest til å sortere 
ut er mat. I de grønne posene 
finner vi utelukkende matavfall 
som kan gå rett til komposte
ring, forteller daglig leder ved 
Remiks  Husholdning AS.

Plast er på klar andreplass. 
Folk er flinke til å gjenvinne 
plast brukt som emballasje. Det 
er viktig at alt av matrester er 
fjernet fra plasten. Er den svært 
skitten bør den også skylles i 
kaldt vann før den legges i den 
blå posen.

Kun drikkekartong i oransje pose
Fortsatt er det mange som ikke har fått 
med seg at det er KUN drikkekartong som 
skal i den oransje posen. All annen lettkar
tong skal i den røde posen sammen med 
papir.

– Vi må fortsette å være flinke til å infor
mere om hvor ulikt avfall skal sorteres. 
Likedan jobber vi med å bli flinkere til å 
informere studenter og andre innflyttere 
om hvordan vi sorterer avfallet vårt, og så 
vil vi se om vi kan gjøre det enda enklere 
for abonnentene våre å få tak i nok poser å 
sortere i, sier Bangås.

Og vinneren er: 
 MATAVFALL
I den grønne posen er innholdet forbilledlig godt  sortert. 
Den  oransje posen og restavfallsposen har  
dessverre grunn til å skamme seg.

Morten Bangås, 
daglig leder i 
Remiks Hushold
ning AS.
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Avfallsmengde i Tromsø (private)

Tromsøværingene kaster stadig mer avfall. De siste tre 
årene har avfallsmengdene økt med 2000 tonn avfall, altså 
2  millioner kilo avfall, hvert eneste år.

Det å sortere avfall er med på å bevare 
miljøet ved at nye produkter kan lages ved 
å bruke avfall som råstoff. Samtidig bidrar 
sorteringen til å holde gebyrprisen nede. 

– Vi får betalt per tonn med drikke
kartong som vi kan levere til gjen vinning, 
mens vi må betale for å bli kvitt alle 
 tonnene med restavfall. Enkelt forklart 
sponser de rene fraksjonene med sortert 
avfall for rest avfallet som vi må betale for 
å bli kvitt, hvilket bidrar til at vi kan holde 
avfalls gebyret stabilt selv om avfallsmeng
dene og da spesielt restavfallsmengdene 
øker i Tromsø, forklarer Bangås.

Hver tromsøværing produserer nå nesten 
like mye avfall som landsgjennomsnittet. 

Avfallsmengden 
vokser i Tromsø

I fjor nådde Remiks for første gang 
30.000 tonn innsamlet avfall fra 
husholdningene i løpet av et år! Per 
1. januar 2015 var det 72.681 innbyg
gere i Tromsø. Når vi tar med studen
tene i Tromsø og innbyggerne i Karlsøy, 
betyr det at Remiks samler inn avfall fra 

rundt 76.000 mennesker. Det gir 394 
kilo avfall per person hvert år. Lands
gjennomsnittet er på 438 kilo avfall per 
innbygger. Fortsetter denne utviklingen 
er vi der snart, siden Tromsø i øyeblikket 
er den kommunen i Norge hvor avfalls
mengdene øker mest!

Bølgepapp 
leveres på 
 Returstasjoner.

Skitten plast må skylles i kaldt 
vann for å få vekk matrester før du kan 
gjenvinne det som plast i den blå posen.

2015
30.000

tonn 
2014

28.000
tonn

2013 
26.000

tonn

Husk dobbel knute!
Husk at avfallsposer alltid må  lukkes med 
dobbel knute for å unngå at avfall faller ut 
under transport.

Du trenger ikke skru av korken 
på drikke kartongen og gjenvinne 
den som plast.  Plasten inne i 

drikke kartongen og plastkorken 
på selve  kartongen gjenvinnes på 
samme måte.

Kun drikkekartong  
i oransje pose  
– all annen kartong 
skal i rød pose
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ALLTID KLAR FOR EN KLEM

Johnny Walnes og Karl Morten (Kalle) Olsen 
nyter hver eneste dag på jobb. Det er stort 
sett alltid latter å høre mellom containerne 
på Returstasjonen til Remiks Miljøpark når 
de to er på jobb. De synes det er  trivelig å få 
ta imot og skravle litt med kunder som skal 
levere avfall. Den helt klare målsettingen i 
møtet med samtlige som kommer innom, 
er å få åpnet litt på latterdøren. I alle fall få 
fram et lite smil! 

Flere damer
Etter hvert har de begynt å måle sin suksess 
i antallet takknemlige klemmer. For hvis de 
har vært imøtekommende og hjelpsomme 

nok, vanker det som regel en klem fra de 
kvinnelige kundene. Da er dagen reddet!

– Vi er glad i damer, vi må vel innrømme 
det. Før var det mest menn som kom hit for 
å levere avfall. Nå er det cirka halvt om halvt 
med menn og kvinner. Og spesielt damene 
blir så glade hvis de får litt hjelp, bekjen
ner gutta. Som for øvrig er flinke til å gi 
en håndsrekning uansett hvem som måtte 
trenge det.

Drømmejobb
– For meg er dette drømmejobben. Jeg får 
være ute i frisk luft hele dagen, og Remiks 
sørger for at vi har riktige klær fra innerst 

til ytterst. Kanskje var det litt småkaldt da 
det var på sitt kaldeste i vinter, men nå er jo 
våren her. Vi har forhåpentligvis både fine 
soldager og varme i vente. Da blir det mye 
flott å se på her, fleiper Kalle.

Med vante bevegelser peker de to herre
mennene sine veiledninger til hvor ulike 
avfallstyper skal kastes, og går ikke av veien 
for å fleipe litt både med det som kastes og 
de som kaster. 

En god latter forlenger livet, sies det. I så 
tilfelle er det helse å få ved Remiks Miljø
park.

Ok, da. Så hender det at du må stå i kø for å komme deg inn til returstasjonen 
i Tromsø. Men statistisk sett er sjansen mye større for å få en klem. 

 Retur stasjonen på Hansnes er åpen  mandager 
 mellom 13.00 og 18.00. Returstasjonen i  Skåningsbukt 
er åpen onsdager mellom 13.45 og 17.00.

Returstasjonen i Tromsø er åpen mandag 
til torsdag  mellom  klokken 07.00 og 20.00. 
 Fredager stenger den  klokken 15.30. 
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ALLTID KLAR FOR EN KLEM
1. Hva synes du om retur

stasjonen?  
2. Hva tenker du om at hver 

 husstand i Tromsø  kastet 
 nesten ett tonn søppel i fjor?

Jeremias 
 Berglund: 
1. Jeg synes 

returstasjonen 
er veldig bra, 
men jeg skulle 
ønske det 
var lettere å 
kaste papp. Kunne vært flere retur
punkter for det.

2. Vi har det nok for godt. Alle har for 
mye ting. Og så er det det norske 
fenomenet; oppussing, det blir mye 
avfall av sånt arbeid.

Hanne Wick:
1. Jeg er veldig 

fornøyd med 
Remiks. Vi har 
nylig flyttet og 
dermed brukt 
returstasjonen 
mye. Også 
Bruktbutikken. Der har vi fått levert 
inn ting til gjenbruk. Veldig bra at 
de som jobber er her og følger med 
når man skal kaste slik at ting blir 
rett sortert. Kan jo være fort gjort 
at søppel havner i feil container.

2. Jeg tenker at vi har alt for mye. 
Ting er nesten blitt en byrde i 
forhold til tidligere år. Vi har store 
barn og de har jo også alt. Før 
 kastet folk kanskje mere søppel 
i fjæra eller brente det på egen 
 eiendom. Og så er vi nok blitt 
flinkere til å sortere ut alt vi ikke 
trenger lengre.

Heljar 
 Juliussen:
1. Jeg synes 

 stasjonen her 
er veldig bra. 
Det er sjelden 
kø, man får 
svar når man 
spør, og så er det  ryddig og fint 
her.

2. Vi har kanskje for mange ting. Mye 
oppussing som foregår og da blir 
det til at man må kaste mer.

ENQUETE 
Sorter avfallet før du kommer til Returstasjonen. Mye er det rett og 

slett gratis å kvitte seg med, men da må avfallet være sortert. Alt som 
kastes som restavfall koster det penger å levere fra seg.

Returstasjon avfallet øker mest
Hver husholdning i Tromsø kaster i gjennomsnitt godt 
over 900 kilo hvert år. Daglig leder Morten Bangås i 
Remiks Husholdning forteller at den store økningen 
består i avfall levert inn til Returstasjonene.

– Noe av dette skyldes nok at det har blitt enklere å 
kvitte seg med ting man kanskje har lagret på. Avfalls
kortet gir deg gratis klipp, slik at du kan levere uten å 
betale for det. I tillegg har vi endret åpningstidene våre. 
Vi tar imot avfall helt til klokken 20.00 fra  mandag til 
torsdag, opplyser Bangås. Remiks har ikke noen forme
ning om at dette tilbudet fører til færre  ulovlige deponi 
i naturen. Trolig er det likevel en sammenheng mellom 
tilgjengelighet for å levere inn avfall på Returstasjonen, 
og mengde som leveres.



Lettkartong (pastaesker, frossen pizza
esker etc.) skal i den røde posen sammen 
med aviser og blader.

TEKSTILER
Det er utplassert skap for  tekstiler ved de fleste av Remiks sine  Returpunkt. 

To  selskaper står for denne tjenesten. Det 
er UFF og  Fretex. Disse  organisasjonene har 

også  utplassert skap for  tekstiler andre steder i 
 kommunen. Adresser til tekstilskap: www.uffnorge.org  www.fretex.no

RETURPUNKT
Fastlandet

GLASS / METALL• Amfi Pyramiden, Tromsdalen • Eurospar Tromsdalen,  Anton Jakobsens veg 1• Fagernes, ved Ramfjord Handel• Kroken forretningssenter• Kyrre Westerlund, Sjursnes• Olderbakken skole, Sørfjorden i Ullsfjord
• Oldervik, mellom Nærkjøp og pumpestasjonen• Coop Marked Lakselvbukt• Tomasjordneset, ved Eurospar• Vikran båthavn, Vikran• Andersdalen ved Fossbakken

Kvaløya

GLASS / METALL• Austein Handel, Brensholmen• Eide Handel, Eidkjosen • Rimi Storelva, Storelva• Johs. Johansen, Kvaløyvågen• Kattfjord skole, Kattfjord• Larseng ved storkiosken• Slettatorget
• Vengsøy fergekai, Vengsøy

Tromsøya

GLASS / METALL• Extra Bjerkaker, Strandvegen 140• Fagereng, ved gravlunden• Extra Hamna, Ringveien• Høyblokka Åsgårdvegen,  Åsgårdvegen 9• Lefsebakeriet, Ekornvegen 50, Hamna
• Prestvannet Studenhjem,  (E-blokka), Olastien 15• Extra Elverhøy,  Gitta Jønssons vei 2 • Kvaløyvegen 103 • Coop Prix Håpet, WC-vegen 86• Coop Prix Myreng,  Myrengvegen 42 / 46• Coop Prix Stakkevollan,  Utsikten parkeringsplass• Prostneset

• Hjalmar Johansens gate 45• Rema 1000 Lanes,  Strandvegen 106• Statoil, Fridtjof Nansens plass• Studentboligene • Rødhettestien,  Rødhettestien 7• Studentsamskipnaden,  Ørnevegen, ved vaskeriet• Tunvegen, ved postkassene • Universitetet, MH-bygget• Remiks Miljøpark,  Ringvegen 180

For åpningstider se www.remiks.no eller ta kontakt på telefon 77 60 19 00

Karlsøy

GLASS / METALL• Hansnes, Ringvassøy• Skåningsbukt, Vannøya• Hessfjord ved hyttecontaineren• Vannareid ved skolen• Vannvåg ved kommunehuset• Rebbenesøya ved hyttecontaineren• Reinøya ved fergeleiet

 
 

RETURSTASJON TROMSØved Remiks Miljøpark, Ringvegen 180Her kan du levere: Restavfall • Hageavfall  • Papir og papp • Kartong • Trevirke  
• EE-avfall • Farlig avfall • Plast • Optisk sortert 

avfall • Glass • Mat • Emballert mat • Risikoavfall  
• Makuleringsavfall • Jern og metall

RETURSTASJON KARLSØY 
HANSNESHer kan du levere: Restavfall • Papir og papp  

• Kartong • Trevirke • Hageavfall • Metall  • EE-avfall • Farlig avfall • Glass
SKÅNINGSBUKTHer kan du levere: Restavfall• Papir og papp • Kartong  

• Trevirke • Hageavfall • Metall • EE-avfall • Farlig avfall

SORTERINGS-

GUIDE
Er du i tvil om hvilken 

pose du skal kaste 

 avfallet i, bruk  

rest avfalls posen.

GLASS - OG METALLEMBALLASJE

Containere står plassert på forskjellige steder i kommunen • glassflasker  

u/pant • glass fra syltetøy og annen mat • tomme medisinglass • alle typer 

metallemballasje (blikkbokser, kaviartuber i metall o.l.)

OBS! Bilruter og trådglass er ikke 

glassemballasje og må leveres direkte til 

en av våre betjente miljø/returstasjoner.

EE-AVFALL

Elektrisk/elektronisk utstyr (EE-avfall) som f.eks datamaskiner, kjøleskap, TV/PC-skjermer kan leveres gratis til butikk som 

selger slikt utstyr eller leveres direkte til en av Remiks sine Returstasjoner. EE-avfall omfatter også:

• elektriske leker • lyspærer av alle typer • mobiltelefon • barbermaskin • hårfønere • blinkende barnejoggesko • o.l.

HAGEAVFALL

Hageavfall sorteres i to deler. Del 1: Kvister, grener, topper, tær og røtter inntil 30 cm i diameter kan leveres Returstasjonen 

på Remiks Miljøpark. Røtter må være fri for jord og stein. Del 2: Gress, mose, løv, jord, sand og små naturstein kan også 

leveres, men emballasje brukt under transport må fjernes (f.eks. blomsterpotter, sekker etc.)

MØBLER

Brukbare møbler og andre gjenbrukbare ting, kan leveres til Miljøbutikken i Remiks Miljøpark eller til en annen bruktbutikk. 

Det som ikke er brukbart leveres til en av våre betjente miljø/returstasjoner.

FARLIG AVFALL

Leveres direkte til en av Remiks sine Returstasjoner: • maling • lakk • lim 

• tynner • olje • lysstoffrør • sparepærer • rengjøringsmidler • bilbatteri 

• mobiltelefonbatteri • knappecellebatteri • gassdrevne spraybokser • 

gulvbelegg • isolerte garasjeporter • PCB-vinduer o.l.

Tomme malingspann eller malingspann med størknet maling går i det som 

kalles «tomt og tørt» og leveres til en av Remiks sine Returstasjoner.

OBS! Bruk tett, og helst originalemballasje.  

Ved bruk av annen emballasje må det 

merkes tydelig hva innholdet er. 

RISIKOAVFALL

Sprøytespisser leveres primært til legekontor eller helsestasjon. Remiks tar kun i mot sprøytespisser i godkjente forseglede 

beholdere. Medisiner kan leveres til apotek eller lege/helsestasjonbrukbart leveres til en av våre betjente  

miljø/returstasjoner.

Remiks tar i mot dyrekadaver, men kun på returstasjonen på nordøya.

 

Glass- og 

metall-

emballasje

EE-avfall

DRIKKE-

KARTONG 

Alt av rengjort, lett emballasje-

kartong: • drikke kartong • melk- og 

juicepakker • pudding- og sauspakker

OBS! Store pappkartonger som ikke får plass i 

posen kan leveres til en av våre betjente  miljø/

returstasjoner eller legges igjen i butikken.  

Husk kun drikkekartong.

PLAST-

EMBALLASJE

Alt av plastemballasje: • folie  

• poser • flasker • kanner • begre  

• bokser • kaffeposer

OBS! Skyll emballasjen i kaldt vann – fjern 

matrester. Leker av plast, tann børster og 

andre plast gjenstander skal ikke i denne 

posen. Isopor går i restavfallet.

MATAVFALL

• middagsrester • frukt 

• grønnsaker • eggeskall • mel- 

og bakevarer • teposer • kaffefilter 

• melkeprodukter • små mengder 

tørkepapir og eggekartonger  

• litt blomster

OBS! Ikke kast plast eller hage avfall  

i matavfallet.

RESTAVFALL

Husk å vrenge posen!

Avfall som ikke skal i andre sorteringer: 

• bleier • skitten plast • skitten  

kartong • gavepapir • konvolutter  

• plastgjenstander • støvsugerposer • godt 

innpakket porselen, keramikk, krystall o.l.

OBS! Aske må være kald, og pakket i 3 godt 

tilknyttede poser. Elektriske artikler – se EE-avfall. 

HUSK DOBBEL KNUTE PÅ ALLE POSER!

BLÅ POSE

ORANGE POSE

GRØNN POSE
HVIT POSE

PAPIR
• lettkartong • aviser • 

ukeblader • tidsskrift • skrivepapir 

• postreklame uten vareprøver  

• frokostblandingesker • eggekartong  

• vaske- og skyllemiddelesker • pizzaesker  

• skoesker • annen lett emballasjekartong

OBS! På grunn av limet skal konvolutter kastes som 

restavfall. Du kan også kaste lettkartong her men 

ikke drikkekartong. Ikke kast bølgepapp her.

RØD POSE

Kun drikkekartong skal i den oransje posen. Det betyr 
kun emballasje kartong som kan inneholde væske. Skyll 
den først i kaldt vann!
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Flerspråklig 
sorteringsguide
Både på internett og på papir får du 
nå enkel oversikt over hva som skal i 
de ulike posene, slik at du bare kan slå 
opp på mobilen neste gang du er i tvil. 
Du finner også sorteringsguiden på 
flere språk. Fore løpig er den oversatt 
til engelsk, arabisk, 
somali og tigrinja. 
Gå inn på remiks.no 
eller bruk denne QR
koden.  

Kildeboksen
Hvis du vil ha orden i kjøkkenbenken er 
kilde boksen en glimrende måte å løse 
dette på. De tar lite plass, og fås gratis 
ved henvendelse ved en av Remiks sine 
betjente returstasjoner.

Elle forklarer 
kildesortering
I korte videosnutter kalt «Elles sorterings
skole» får du enkelt forklart hva som skal i 
de ulike fargede posene. 
Gå inn på remiks.no for 
Årsmelding 2014 (digi
tal), eller følg denne QR
koden.

DENNE CONTAINEREN 
FORSVINNER
Remiks er i ferd med å samle inn alle contai
nere for Farlig avfall for godt. Fra nå av kan 
du kun levere farlig avfall på en av Remiks 
sine returstasjoner i Tromsø, på Hansnes 
eller i Skåningsbukt.

Årsaken er både en skjerpelse i regel
verket, pluss generelt et ønske om bedre 
sikkerhet både for de som leverer og de 
som tar imot farlig avfall.

– Vi ønsker en bedre kontroll på det som 
kommer inn for å unngå at stoffer som ikke 
skal mikses blir holdt unna hverandre. I de 
gamle utplasserte containerne har vi ingen 
kontroll, og kan risikere ulykker, forklarer 
daglig leder Morten Bangås ved Remiks 
Husholdning AS.

Trykkimpregnert 
trevirke = Farlig avfall
Husk at trykkimpregnert trevirke må leve
res som farlig avfall. Stoffet som trevirket er 
behandlet med, gjør at det må håndteres 
på en spesiell måte for å ivareta miljøet. 
Det forårsaker store problemer om trykk
impregnert trevirke forsøkes levert som 
 vanlig, rent trevirke. Husholdningene kan 
levere gratis inntil 1000 kg farlig avfall til 
en av de betjente returstasjonene i Remiks.

https://www.youtube.com/results?search_query=elles+sorteringskole
http://www.remiks.no/kundeservice/sorteringsguide


Vinduskonvolutter er restavfall på grunn av limet som brukes for lukking og plasten i adressevinduet.  
Hvis du river vekk området med lim og kaster det som restavfall, og tar vekk plastvinduet og kaster det i den 
blå posen for plast, kan du gjenvinne resten av papiret i konvolutten ved å legge den i den røde posen.

7

Dunker som står samlet må likevel holde avstand til 
 hverandre med minimum 50 cm om det skal være mulig 
å tømme dem med Remiks sin enarmede lastebil.

Frode Lorentsen i Remiks Husholdning AS 
forteller at mange setter dunkene litt for 
tett, slik ar det ikke er mulig for «armen» 
på sidelasteren å få tak i dem. Minimum 
avstand mellom dunken og andre objekter 
er 50 cm. Det er det ikke alle som vet, og 
dermed blir dette et problem når  dunkene 
skal tømmes.

– Vi begynner nå å klistre merkelapper 
på dunker hvor dette er et problem, slik 

at eierne husker på at dunkene står minst 
en halvmeter fra andre dunker, portstolper 
eller liknende.

Alternativet er å ikke tømme dunker som 
bilen ikke får tak i. 

– Det ønsker vi ikke. Derfor har vi skaffet 
oss disse merkelappene som forhåpentlig
vis vil fungere som huskelapper når dunken 
 trilles ut på tømmedag, sier Lorentsen.

IKKE STÅ FOR NÆRE!
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6.11. juni arrangerer Remiks i Tromsø «Grønn uke» i forbin
delse med at selskapet er vertskap for den den nasjonale 
Avfallskonferansen samme  uke. Hele byen invi
teres til å delta på et mangfold av aktiviteter. 

Hovedtema for den grønne uken er rede
sign, gjenbruk og smartmat (reduksjon av 
mat svinn). Du kan blant annet oppleve 
dette:

• Tromsø kommune inviterer byens 
befolkning til å spise «SMART» lunsj 
på Rådhuset.

• Svermeriet arrangerer forskjellige rede
sign workshops.

• Verdensteatret, som feirer 100 år i år, inviterer 
til flere aktuelle filmvisninger.

• Torsdag 9.juni kan du delta på  «Feeding1000». Det er 
en global bevegelse mot matavfall, og nå kommer den 
til Tromsø i form av en folkefest, hvor vi inviterer byens 
befolkning til  middag midt på Stortorget.

• Lørdag 11. juni fyller vi Tromsø sentrum med mange spen
nende aktiviteter både for store og små, så sett av dagen!

Mer informasjon og program kommer. Hold deg opp
datert på vår Facebookside «Den Grønne uken» 

Bli med på  
«GRØNN UKE»  
i Tromsø!

GRATIS:
Gummi

GRATIS:
Papp

GRATIS:
Glass

GRATIS:
EE-avfall 

GRATIS:
Metall

IKKE 
GRATIS:
Restavfall

IKKE 
GRATIS:
Trevirke

GRATIS:
Gjenbruks-

varer

GRATIS:
Farlig 
avfall

GRATIS:
Hage avfall

Smart å sortere før du kommer
En god del av avfallet du vil bli kvitt er det gratis å levere, men 
dette krever at det er sortert. For å slippe å stå i kø og ikke minst 
skape kø når du ankommer returstasjonen, er det best om du 
har sortert avfallet før du kommer.

Sommerstasjon åpner 9. mai
Slipp ryddeiveren løs, det er vår! Mandag 9. mai åpner Remiks  
sin «sommerstasjon» for husholdningskunder i Tromsø. Denne 
returstasjonen har betydelig bedre kapasitet enn returstasjonen 
som er åpen om vinteren. Dette er viktig, for spesielt i mai og 
juni har returstasjonen høysesong. Mange rydder både inne og 
ute når snøen smelter.  


