
Vi i Remiks ønsker alle en gledelig jul og et godt nytt år!

REMIKS informerer

Er du en av de som 
har misforstått helt?

Ønsker så hele 
glass som mulig

Stor fleksibilitet 
for fellesløsninger

I den nye dunken som Remiks 
fra nå av vil  tømme jevnlig, 
skal du kun legge glass- og 
metallemballasje som har vært 
brukt til mat eller drikke.  
Og ALT skal ligge løst i dunken!

Offentlig informasjon Karlsøy kommuneTromsø kommune

SLIK GJØR 
DU DET!

DESEMBER 2019
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Remiks-sjåføren kan via 
kamera følge med om 
dunken som tømmes 
inneholder løs glass- 
og metallemballasje, 
eller om abonnenten 
misforstår ordningen og 
gjør feil.

Enarmede sidelastere brukes 
for å samle inn dunkene med 
glass- og metallemballasje fra 
husholdningene i Tromsø og 
Karlsøy.

• Glass- og metallemballasje skal 
ikke pakkes inn i papir, eller 
 leveres i poser. Da er dette 
å regne som restavfall og 
 behandles deretter.

• All glass- og metallemballasje 
som f.eks. bokser og flasker skal 
ligge løst i dunken. 

• Kun glass- og metallemballasje 
som har vært bruikt til mat og 
drikke skal gjenvinnes.

Følger tømmingen via kamera
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–‒ Jeg kan se på kamera når dunken 
tømmes inn i bilen om emballasjen 
er pakket inn i restavfallsposer, 
eller om dunken inneholder annet 
avfall. Begge deler er feil sortering. 
Jeg noterer ned de avvikene jeg 
ser, sammen med adressen, slik 
at vi kan ta direkte kontakt med 
abonnenten for videre oppfølging, 
forklarer Remiks sin sjåfør  Michael 
Jakobsen. Han kjører jevnlig 
tømme ruter i Tromsø og Karlsøy. 
I verste fall vil feil i sorteringen 
kunne føre til at glass- og metall-
dunken ikke tømmes.

Innpakket = restavfall
Når glass- og metallemballasje 
 pakkes inn, enten det er i poser, 
papir eller esker, må avfallet 
behandles som restavfall. Systemet 
er  utviklet for levering av løs glass- 
og metallemballasje. Dette er blant 
annet fordi glasset og metallet skal 
sorteres etter type og kvalitet når 
det kommer inn til gjenvinnings-
fabrikken.  

Gjort riktig kan både glass- og 
metallemballasje gjenvinnes nær 
sagt i det uendelige.

Remiks vet at det aldri kan 
bli nok informasjon om riktig 
 sortering, og hvordan gjenvinnin-
gen blir mest effektiv. Derfor er det 
viktig å kunne ta direkte kontakt 
med de som har misforstått og gjør 
feil.

I tillegg til informasjonen på 
 dunken eller felles nedkast, så 
 finner du mer informasjon om 
korrekt sortering på Remiks sine 
hjemmesider.

Regelen er: Kun glass- og metall-
emballasje kan gjenvinnes, og dette 
skal legges løst i dunken. 

–‒Hele vår innsamling av 
avfall og nytt råstoff er et tillits-
basert  system. Det bunner i at de 
som  sorterer ut råstoff til gjen-
vinning, følger sorteringsguiden 
samvittighets fullt, forklarer daglig 
leder  Morten  Bangås i Remiks 
 Husholdning AS. 

Han minner om at  emballasjen 
skal skylles eller tørkes ren for 

Morten Bangås,
daglig leder, Remiks 
 Husholdning.

Jacob Smith,
direktør, 
 Innsamling og 
gjenvinning.

matrester før den leveres til 
 gjen vinning.

Ikke knus glasset!
Gjenvinningsselskapet Sirkel i 
Fredrikstad mottar all innsamlet 
glass- og metallemballasje fra alle 
husholdningene i Norge,  dermed 
også fra Tromsø og Karlsøy. Herfra 
videreforedles metallet til nytt 
metall, og glasset til nytt glass. 
Direktør for innsamling og gjen-
vinning, Jacob Smith, har  mottatt 
tre lass fra Remiks til nå, og er 
 foreløpig ikke imponert over 
tromsø væringene.

Han oppfordrer Remiks til 
jevnlig å ta seg runder i gater og 
borettslag for å kontrollere at 
 abonnentene har forstått hvordan 
de skal sortere.

– Det som er aller viktigst for 

oss, er at folk forstår at glass- og 
metallemballasje skal ligge løst 
i  beholderen som Remiks skal 
tømme. Med en gang du bruker 
papir eller poser rundt glass- og 
metallemballasjen, må denne 
 sorteres som restavfall. Da oppnår 
du ingen miljøgevinst. 

Smith anbefaler Remiks å ansette 
studenter om sommeren til å gå fra 
dunk til dunk og sjekke innholdet.

Har ber også abonnentene om 
å levere glassemballasjen så hel 
som mulig. Jo mer nedknusing, jo 
 vanskeligere er det for Sirkel Glass 
AS å sortere glasset når det skal 
smeltes det om til nye produkt. 
Alt av glassemballasje må sorteres 
etter farge og type, for å få best 
mulig kvalitet på det nye glasset 
som gjenvinnes.

Michael 
Jakobsen kan 
via en monitor 
inne i bilen 
følge med på 
om abonnen-
ten har levert 
riktig råstoff 
i dunken for 
glass og metall-
emballasje.

Følger tømmingen via kamera

Dette er et tillitsbasert system. 
Det bunner i at de som sorterer ut avfall 
til gjenvinning. følger sorteringsguiden 
samvittighetsfullt.
Morten Bangås, daglig leder Remiks Husholdning
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Stor fleksibilitet for fellesløsninger
Nå er det de som har fellesløsninger som skal innlemmes 
i gode henteløsninger for glass- og metallemballasje. 

Finner løsninger
– Vi er så fleksible som vi klarer. Vi 
 tilstreber å løse innsamlingen av glass- og 
metall emballasje mest mulig i samsvar 
med hvordan vi henter inn det øvrige, 
optisk sorterte, avfallet fra boretts-
lag, sameier og andre som også fra 
før  benytter felles løsninger, forklarer 
Trond Evertsen. Han er prosjekt leder for 
 innføringen av hente løsning for glass- og 
metallemballasje i Tromsø og Karlsøy. 

De som har nedgravde felles løsninger 
får gjort vurdering om også den nye 

glass- og metall containeren kan graves 
ned.

– Dette avhenger av hvem som eier 
tomta og om det ellers er egnet for å 
kunne grave ned den nye innsamlings-
dunken for glass- og metall. 

Enkel å nå for alle
Noen får en ny container i nabo laget, som 
er enkel for beboerne å nå tak i, og som 
det går an å hente med Remiks sine biler.

Viktige ting å tenke på er ifølge 
 Evertsen at containeren plasseres i et 

miljø hvor beboerne allerede er vant til at 
det samles inn  råvarer til gjenvinning eller 
restavfall. Han forteller at mange boretts-
lag allerede har etablert containere for å 
samle inn glass- og metall eller papp, for å 
gjør det enklere for beboerne å resirkulere 
mest mulig av avfallet sitt. 

Trond Evertsen sier at ved behov så 
kan løsningen evalueres og justeres om 
det etter en tid avsløres ulemper ved for 
eksempel plasseringen som man ikke var i 
stand til å avdekke på forhånd.

Her på Tomasjordnes er et eksempel på hvordan man kan løse innsamlingen av glass- og metallemballasje.
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Stor fleksibilitet for fellesløsninger

Offisielt åpnet

Naboer går sammen
– Vi har fått en del henvendelser 
fra naboer som ønsker en felles 
løsning for innhenting av glass- og 
metallemballasje istedenfor egen 
dunk,  forteller prosjektleder Trond 
Evertsen.

Samtidig kan også Remiks 
foreslå felles dunk der dette er 
hensikts messig. 

– Der vi for eksempel ser at 
det står tre dunker i en felles 
inn kjørsel, kan vi gjerne foreslå 
å bytte de tre ut i en stor, felles 
dunk. Noen synes dette er greit, 
mens andre ønsker å ha sin egen. 
Det kan hende man ikke blir enige 
om hvem som setter dunken ut 
på tømmedag eller hvem som 
holder den ren, og så videre, sier 
Evertsen.

Han kan også fortelle om 
nabolag som går sammen om en 
stor felles container av typen som 

Her åpner Kristin 
Røymo (Tromsø 
kommune) og 
Britt Mathinsen 
Limo (Remiks) 
den nye hente-
ordningen for 
glass- og metall-
emballasje. 
Med seg hadde 
de prosjekt-
leder Trond 
Evertsen (t.h.) 
og transport-
koordinator 
 Frode  Lorentzen 
i Remiks 
 Husholdning AS.

Tidligere ordfører i Tromsø, Kristin 
Røymo, sto for den offisielle 
åpningen av henteordningen for 
glass og metallemballasje i Tromsø 
og Karlsøy. Mandag 16. september 
klokka 10.00 i krysset Th  Widdings 
veg og Skavegen/Tindvegen i 

Tromsdalen, ble den første glass- 
og metalldunken tømt.  Ordføreren 
hjalp også administrerende 
 direktør Britt Mathinsen Limo i 
Remiks med å sette på klistemerket 
«Godt  sortert» på dunkene som 
gjorde seg fortjent til det.

Slik skal innholdet i dunken se ut 
når forbrukeren har gjort alt rett. 

brukt på offentlige innsamlings-
steder.

– Så lenge nabolaget er enig 
om dette, har en plass hvor 
 containeren kan stå og at det ikke 

blir for langt dit for de som skal 
bruke den, er dette en fin løsning. 
Så slipper man en ekstra dunk til 
hver, og vi har biler som jevnlig kan 
tømme disse.

Eksempel på felles container for nabolag.

Trond Evertsen,
prosjekt leder 
for innføringen 
av hente løsning 
for glass- og 
metallem-
ballasje i Tromsø 
og Karlsøy.
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Skyll eller tørk 
emballasjen ren 
for matrester
Kun glass- og metallemballasje 
 omfattes av den nye henteordningen. 
Kun emballasje som er åpnet, tømt og 
enkelt rengjort, leveres inn.

Glassflasker

Glasskrukker

Hermetikkbokser

Myke metallbokser

Aluminiumsfolie

Øl/mineralvannsbokser 
uten pant

Metallokk/metallkorker

Metalltuber

Telyskapsler

Ja, takk!

Porselen, keramikk  
og krystall

Ildfaste former

Speil og vindusglass

Lyspærer og batterier

Malingsspann

Metallgjenstander som  
ikke er emballasje, f. eks.:

Stekepanner, kasseroller
bestikk, og bildeler

(Alt dette kan du levere ved en 
av Remiks sine returstasjoner)

Nei, takk!

Glass og metall-
emballasje

NB! Det er viktig at du ikke 
kaster annet enn glass-  
og  metallemballasjen  

i dunken!

De aller fleste gjør rett, mens noen 
 husholdninger bruker den nye dunken 
for glass- og metallemballasje veldig 
feil. Dette bildet er av innholdet i de 
første  dunkene som ble tømt i Tromsø. 
Her er  veldig mye plast og en god del 

materiale som verken er glass- eller 
metall emballasje. Vi bør alle hjelpe 
hverandre i å ivareta denne miljø-
løsningen på best mulig måte. 
Husk at det er lov å hjelpe 
hverandre til å gjøre rett!

Det er lov å skjerpe seg!
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Nå er det jul igjen…

Remiksdagen  
godt besøkt
Over 1600 besøkende på Remiksdagen, tross litt 
 hustrig vær. Remiks holdt åpent hus på Remiks 
 Miljøpark med mye aktivitet, lørdag 14. september.

Vi hjelper deg  
med juletreet!
13.-15. januar 2020 kjører vi ut for å hjelpe hus-
holdningene å bli kvitt juletrærne. Du må sørge 
for at juletreet er  tilgjengelig for henting ved 
å plassere det i en  veikant eller avkjøring og 
at det er  synlig.  Sameier og borettslag må bli 
enig om en oppsamlingsplass! Innsamling 
av juletrær gjelder sentrumsnære områder. 
Se på din tømmeoversikt om du får hentet 
juletreet ditt. Alle kan levere juletrærne 
gratis til Returstasjonene.

Udetonert fyrverkeri 
skal inn til Remiks

Blir dette den jula hvor også du 
begynner å gi vekk mer miljø-
vennlige julegaver, som for 
eksempel opplevelser og tjenester 
isteden for produkter? Du kan gi 
vekk teater-, konsert- eller kino-
billetter. Du kan gi vekk tjenester 
som for eksempel barnevakt, snø-
måkking, husvask, pass av kjæledyr 
etc. Du kan gi veldedige gaver og 
du kan ikke minst gi vekk spiselige 

gaver. Vil du veldig gjerne gi vekk 
ting, så sørg for at de er gjenbruk-
bare! 

Bruk gjerne også miljømerket 
innpakningspapir, eller samle 
aviser og blader som kan brukes 
som innpakningspapir. Her kan 
du bare la kreativiteten blomstre. 
Gode tips kan hentes på nettsteder 
som for eksempel: framtiden.no, 
  naturvernforbundet.no, bellona.no

Remiks er godkjent for å ta imot 
fyrverkeri. Du kan levere fyrverkeriet 
inn ved mottak for farlig avfall hos 
Remiks. Kast ikke fyrverkeri i rest-
avfallet. Det har vært flere branner 
på anlegget, som skyldes fyrverkeri.

Og husk å være forsiktig slik at du 
ikke skader deg selv eller andre ved 
bruk av fyrverkeri! 

Se etter gjenvinnbart papir når du handler, eller enda bedre benytte deg 
av for eksempel dette heftet, ukeblader eller annen reklame til å pakke inn 
gavene du gir bort i år.

Hvordan leve mer 
miljøvennlig?
Framtiden i våre hender har laget en kart-
applikasjon som heter Green guide.

Appen viser deg bedrifter med godt utvalg av 
økologiske, lokale eller gjenbrukte produkter, eller 
bedrifter som på andre måter etterlater så små 
fotavtrykk som mulig etter seg.

Har du tips på bedrifter som 
burde være med? Ta gjerne 
kontakt med oss!



Kom igjen folkens, dette er jo enkelt. Matrester i vasken, hår i sluket og søppel
i do tetter igjen både dine og andres rør. I tillegg til å være direkte miljøskadelig 
skaper det også unødvendige kostnader og merarbeid for både deg og det offentlige.
Vi har et felles ansvar for å sortere avfallet riktig. Matrester skal i grønn pose.


