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HVA SKJER? 

Du får en egen 
dunk til glass og 
metallemballasje
Hver husholdning får i løpet av de neste månedene tildelt en 

140 liters dunk med oransje lokk. I denne dunken kan man samle 

opp glass og metallemballasje, og så hentes dunken når det er 

tømmedag i din sone. De som bor i boligselskap og fra før har 

fellesløsninger for optisk sortering, vil få tilpasset fellesløsninger 

for glass og metallemballasje. 

! 
IKKE KNUS GLASSET:  

Hel glassemballasje er 

enklere å resirkulere 

enn knust glass. Vi tar 

selvsagt imot glassemballasje 

som er knust også, men vi 

ønsker å få glasset inn så helt 

som mulig.

NÅR SKJER DET? 

I perioden     
mainovember
Hentesystemet innføres gradvis og 

sonevis. Første sone ut er sone 1 

(som inkluderer deler av Karlsøy 

og deler av Tromsø). Oppstart for 

utkjøring av dunker er mandag 

20. mai. Utkjøringen i hver sone 

kommer til å ta fra en til tre uker, 

og i alt er Tromsø og Karlsøy delt 

inn i syv ulike soner.

Man blir varslet via SMS når deres område er klar for utsetting 

av utstyr. Selve innhentingen starter ikke opp før i månedsskiftet 

august/september. Fra høsten av vil også de med fellesløsninger, 

som borettslag og sameier, få på plass hentesystem for glass og 

metallemballasje. Trolig vil vi ha kommet til november 2019 før 

alle  abonnentene har fått det nye hentesystemet på plass.

HVORFOR SKJER DETTE? 

For å utnytte jordas 
ressurser bedre
Remiks har i sine plukkanalyser av avfall som samles inn  gjennom 

det optiske hentesystemet, avslørt at det kastes mye glass og 

metallemballasje i restavfallet. Erfaringer fra kommuner som 

har innført henteordning av glass og metallemballasje hjemme 

hos forbrukerne, viser at det da sorteres mer og at det kommer 

flere ressurser inn til gjenvinning. Glass og metallemballasje er 

to svært miljøvennlige materialer. Visste du at 75 prosent av alt 

 aluminium som er produsert siden 1886, fortsatt er i bruk?  

I  tillegg kan 90 prosent av alt glass som produseres, gjenvinnes!

HVOR OFTE TØMMES DUNKEN? 

Hver 8. uke
Basert på erfaringer som er gjort i andre kommuner, har Remiks 

valgt å bruke en liten dunk (140 liter) per husholdning, og at 

denne får en tømmefrekvens på hver annen måned. Mange vil 

likevel oppleve at de sjelden klarer å fylle dunken mellom hver 

tømming. For de som får plassproblemer er det mulig å bestille 

større dunk. Det koster ingenting ekstra.

NB! Selve henteordningen starter i månedsskiftet august/ 

september. Dette vil bety at de som bor i soner som først får satt 

ut dunk, vil måtte vente mye lenger enn åtte uker før dunken 

tømmes første gang. Vi anbefaler å bruke våre returpunkt i 

 tillegg om dunken blir full før den skal tømmes første gang. 

Når henteordningen starter, vil dunken tømmes hver 8. uke.
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HVOR FINNER JEG MIN TØMMEDAG? DETTE MÅ DU GJØRE: 

Sortere riktig
Husk at det er KUN løst glass- og metallemballasje som skal i 

avfallsdunken, ikke plastposene eller pappeskene dere  eventuelt 

har fraktet det med. Dette kan gjenvinnes, dette sier vi JA TAKK 

til:  Glassflasker •  Glasskrukker • Hermetikkbokser • Myke 

metallbokser •  Aluminiumsfolie • Øl/mineralvanns bokser uten 

pant • Metallokk/metallkorker • Metalltuber • Telyskapsler.

Dette kan IKKE gjenvinnes i denne ordningen, vi sier NEI TAKK til:  

Porselen, keramikk og krystall • Ildfaste former • Speil og 

vindus glass • Lyspærer og batterier • Malingsspann • Metall-

gjenstander som ikke er emballasje, f. eks.: Stekepanner, 

 kasseroller, bestikk og bildeler.

DETTE KAN DU GJØRE: 

Be om individuelle 
løsninger
Hvis du ønsker individuelle løsninger, for eksempel å dele dunk 

for glass og metallemballasje med naboen, så kan dere gå 

sammen om en avtale å kontakte oss på epost: post@remiks.no 

(merk  e-posten med «Deling avfallsdunk glass og metall-

emballasje»)  Henvendelsen kan du sende inn allerede, men av 

kapasitets hensyn vil de først bli behandlet i løpet av høsten. Vi 

vil da kunne hjelpe de som ønsker felles dunk, å finne en dunk i 

riktig størrelse. Men husk at det ikke må være for langt å gå til 

glass og metallemballasje-dunken, vi vil ikke risikere at denne 

ressursen havner i restavfallet igjen.

remiks.no og app
Akkurat slik tømmingen av dunken for optisk sortert avfall skjer 

på faste dager, vil også hentingen av glass og metallemballasje 

skje på faste tømmedager. Vi har delt Tromsø og Karlsøy inn i 

totalt syv soner, og tømmer dunkene i et fast mønster. Gå inn på 

på remiks.no og skriv inn din adresse på «Finn din tømmedag», 

så vil du få informasjon om tømmedag for din adresse, både hva 

angår den optiske dunken og den for glass og metallemballasje. 

Du kan også bruke appen vår. Søk på «Remiks» i App Store eller 

GooglePlay. 

HVOR SKAL DUNKEN STÅ? 

Ca en halv meter  
fra vei
På tømmedag gjelder de samme reglene for glass og metall-

emballasje som for den optiske dunken. Dunken må trilles ut og 

plasseres cirka 0,5 meter fra vei. Med lokket samme vei som den 

optiske dunken. Hvor du lar dunken stå mens du fyller den med 

glass og metallemballasje, er helt opp til deg. Men på tømme-

dag må du huske å trille den ut til veien.

NB! Når det er snøfall må dunken plasseres slik at den ikke er 

til hinder for brøytemannskapene. Plasser dunken inne i egen 

innkjørsel, og trekk den en god meter inn fra veien. Dunken 

skal ALDRI stå ute i veien på dager når det snør og veien skal 

 brøytes. Er du i tvil om hvordan du skal løse dette, så kan du 

ringe din renovatør. Telefonnummeret finner du når du skriver 

inn  adressen din på «Finn din tømmedag» på www.remiks.no

HVA MED DE GAMLE 
RETURPUNKTENE? 

De fases ut i løpet  
av 2020
Fram til nå har Remiks samlet inn glass og metallemballasje ved 

hjelp av returpunkt og returstasjoner. Hit har husholdningene 

kunnet levere glass- og metallemballasje til resirkulering. I og 

med at innfasingen av henteordningen tar litt tid, vil de gamle 

returpunktene med containerne for glass og metallemballasje 

være tilgjengelig til litt ut i 2020, før de gradvis fases ut.  

Visste du at 75 prosent av alt aluminium 
som er produsert siden 1886, fortsatt 

er i bruk! I tillegg kan 90 prosent av alt glass 
som produseres, gjenvinnes!

! BRUKER SMS-VARSLING: 
 Hentesystemet innføres 

gradvis og sonevis. Alle 
abonnenter vil få en SMS 

ved oppstart av dunkutdeling i sin 

sone, og en ny SMS ved oppstart 

av tømming av dunk i sin sone.
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HVA SKJER MED RÅVAREN? 

Havner i en sirkel av gjenvinning

1 5

04a

4b

2

3 Sirkelens anlegg

Glasopor

Råvarer
fra naturen

Nytt glass og metall

VareproduksjonForbruker

Innsamling 
og levering

Alt Remiks samler inn av glass og metallemballasje, sendes til 

gjenvinningsselskapet Sirkel i Fredrikstad. Akkurat nå er Sirkel det 

eneste godkjente returselskapet for glass i Norge. Akkurat som 

Remiks jobber Sirkel for å bidra til et bærekraftig samfunn som er 

mindre «Bruk og kast», og mer «Bruk om igjen».

Sirkel Glass AS har en godkjent returgrad på 93 prosent og 

samlet inn i fjor inn cirka 96 000 tonn glass- og metallemballasje 

som ble til nye produkter. Hermetikkbokser blir til ny emballasje, 

men også til sykler, aluminiumsfolie og verktøy. Glass blir til ny 

glassemballasje og til bygningsmaterialet Glasopor.

HVOR GÅR HVA?

Glass- og metallemballasjen er fra det sekundet du legger det i 

dunken blitt til nye råvarer, som skal inn i produksjon av nytt glass 

og metall. 

Stålet sendes til Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste 

 stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge. Armeringsjern og 

kleshengere er eksempler på nye produkter som stålet lages av. 

Aluminium sendes til smelteverk i Europa for omsmelting til ny 

aluminium. Omsmeltet aluminium blir til stekepanner, bildeler, 

sykler og alt annet der man bruker aluminium. 

Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark eller lengre sør i 

Europa for omsmelting til ny glassemballasje. Glasset med lavest 

kvalitet blir råvare til Glasopor skumglass, som er et bygge-

materiale som brukes i samferdsel- og byggeprosjekter.

Slik ser råmaterialet som blir til Glasopor skumglass ut.
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Ja takk, nei takk!
Liste over hva som er glass- og metallemballasje og hva vi ikke ønsker å få inn i gjenvinningsprosessen.

For å oppnå best mulig resultater, må alle på laget prestere. Ikke 

bare når det gjelder fotball, men også når det gjelder miljøet. TIL 

vil nå hjelpe Remiks med å gjøre Tromsø til en enda bedre miljøby.

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

Nei, takk!

Glass og metall-
emballasje

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

 metallemballasjen i beholderen!

TILhjelp til Remikskampanje
Remiks er en bedrift som støtter Tromsø IL, 

og får nå hjelp av TIL-spillerne til å nå ut med 

informasjon om glass- og metallemballasje.

– Remiks og TIL har flere ting til felles enn man kanskje skulle 

tro. Ingen vinner fotballkamper alene, Tromsø IL er avhengig av 

at hele laget presterer. Slik er det for Remiks også. Vi lykkes ikke 

med å gjøre Tromsø til en bedre miljøby alene, vi er avhengige 

av at hele laget – alle som bor i Tromsø – bidrar. At alle sorterer 

ut mest mulig råstoff til gjenvinning fra avfallet sitt. Bare slik kan 

Tromsø ta nye steg for miljøet og nå målene som er satt, sier 

Morten Bangås, daglig leder i Remiks Husholdning.

Basert på Paris-avtalen har EU har vedtatt mål om 50 prosent 

ombruk og materialgjenvinning innen 2020 og 65 prosent i 2035.

¨ Så handler det ikke bare om å få alle til å sortere, men at alle 

gjør det på riktig måte slik at alt det vi samler inn kan  gjenvinnes 

eller brukes om igjen. Det betyr terping på detaljer, noe som 

også TIL-spillerne er flinke til i hverdagen sin, forklarer Bangås.

Remiks støtter TIL gjennom bedriftsnettverket «Proff i nord».
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Slank restavfallet!
Remiks oppfordrer husholdningene i Tromsø til å lese sorteringsguiden 

en gang til, og bruke denne anledningen til å levere enda flere og renere 

ressurser til gjenvinning. Både hva angår glass og metallemballasje, 

plastemballasje, papir, matavfall og drikkekartong.

– Når vi tar stikkprøver av avfallsposene 

ser vi at om lag 50 prosent av det som 

i dag kastes som restavfall, kunne vært 

gjen vunnet. Hvis du gjør det til en vane 

å tenke råvare når du skal kaste noe, 

istedenfor avfall, så tar du et stort steg for 

miljøet, sier Morten Bangås, som er leder 

for Remiks Husholdning.

Han er stolt av at Remiks nå kan 

hjelpe byens innbyggere til å bli enda 

mer  miljøvennlig, gjennom å innføre en 

ny henteordning for glass- og metall-

emballasje.

75 prosent i bruk siden 1886
– Ved å samle inn og gjenvinne enda mer 

av ressursene glass og metall emballasje, 

kontra kaste det i restavfallet, blir dette 

totalt sett mer lønnsomt – både for 

 husholdningene og miljøet, sier Bangås.

Glass og metallemballasje er et svært 

miljøvennlig materiale. 75 prosent av alt 

aluminium som er produsert siden 1886, 

er fortsatt i bruk, og 90 prosent av alt 

glass som produseres, kan gjenvinnes.

– Hvis vi sorterer ut alt gjenvinnbart 

avfall fra restavfallet vårt, har vi potensiale 

til å spare 10 millioner kroner i året, noe 

som vil føre til enda bedre tjenester for 

husholdningene. I tillegg vil vi i Tromsø og 

Karlsøy da umiddelbart oppfylle material-

gjenvinningsgraden som er satt nasjonalt 

for 2020. Da skal 50 prosent av alt avfall 

gjenvinnes. 

Bangås sier at det ikke er vanskelig å få 

det til. 

Du sender råstoff til gjenvinning
– Tromsø har et veletablert system for 

gjenvinning. Vi kan enkelt oppfylle våre 

miljøkrav om alle bidrar sammen, og vi 

er flinke til å huske viktige detaljer når vi 

skal sende nytt råstoff til gjenvinning. For 

eksempel er det viktig å fjerne mat fra 

emballasjen før den kastes, og at vi legger 

riktig råstoff til gjenvinning i riktig pose.

– I Tromsø leverer vi enkelt og greit 

fire poser med råstoff til  gjen vinning, og 

en pose (vrengt handle pose) med avfall 

som skal brennes. Tromsø og Karlsøy har 

mulighet til å bli norgesmestere i å ta 

hensyn til miljøet, og hver eneste en av 

oss er viktig for at vi samlet kan gjøre en 

god jobb! sier Bangås.

Han anbefaler nettsiden      www.remiks.no

 for mer informasjon. Napp gjerne ut siste 

side av denne folderen som inneholder 

sorteringsguiden, og ta vare på den for å 

kunne minne hele husstanden og gjester 

om hvordan vi sorterer her i Tromsø. 

I Tromsø leverer vi enkelt og greit fire poser med råstoff til 
gjenvinning, og en pose (vrengt handlepose) med avfall som skal 

brennes.

Morten  Bangås

RÅSTOFF AVFALL

MAT PAPIR PLAST
DRIKKE

KARTONG
REST

AVFALL



SORTERINGS-
GUIDE
Er du i tvil om hvilken 
pose du skal kaste 
 avfallet i, bruk  
rest avfalls posen.

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.

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 EEavfall. 

BLÅ POSE

ORANGE POSE

GRØNN POSE

VRENGT 
HANDLENETT

PAPIR OG
LETTKARTONG

• aviser • ukeblader • tidsskrift  

• skrivepapir • konvolutter - postreklame 

uten vareprøver • frokostblandingsesker  

• eggekartong • vaske- og skyllemiddelesker 

• pizzaesker • skoesker • annen lett 

emballasjekartong

OBS! Konvolutter med alle typer lim gjenvinnes,  
men ta gjerne av plasten i plastviduet . Du kan også 

kaste lettkartong her men ikke drikkekartong.  
Ikke kast bølgepapp her.

RØD POSE

PLAST-
EMBALLASJE

Alt av plastemballasje: • folie  

• poser • flasker • kanner • begre  

• bokser • kaffeposer

OBS! Skyll emballasjen i kaldt vann  fjern 
matrester. Leker av plast, tannbørster og andre 
plastgjenstander skal ikke i denne posen. Poser 
med blanding av aluminiumsfolie og plast skal i 

restavfallet. Isopor går også i restavfall.

GLASS - OG METALLEMBALLASJE

Remiks innfører henteordning for glass og metallemballasje.

JA, TAKK: Glassflasker • glasskrukker • hermetikkbokser • myke metallbokser • aluminiumsfolie 

• øl/mineralvannsbokser uten pant • metallokk/metallkorker • metalltuber • telyskapsler

NEI, TAKK: Porselen, keramikk og krystall • ildfaste former • speil og vindusglass

• lyspærer og batterier • malingsspann • metallgjenstander som ikke er emballasje,

f. eks.: • stekepanner, kasseroller, • bestikk • bildeler

NB! Det er viktig at du ikke kaster annet enn emballasje i beholderen!

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.

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/helsestasjon.

EE-avfall



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

Denne folderen 
resirkuleres som papir.

! 
KUN BLANKSEKKER
Husk at vi kun tar imot restavfall i blanke sekker på 

returstasjonene våre. På grunn av at mange kaster 

 farlig avfall i restavfallet, har vi siden 2017 innført 

blanke avfallssekker for å ha bedre 

kontroll på at farlig avfall ikke 

blandes med restavfall i  anlegget 

vårt. Flere typer farlig avfall fra 

husholdningene har  forårsaket 

brann eller eksplosjoner. 

Hvis du kommer med 

svarte eller blå avfall-

sekker må vi sprette de 

opp og sjekke inn-

holdet når du kommer. 

Du får blanke avfalls-

sekker på  anlegget 

vårt, og de kan også 

kjøpes i butikk.

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. 

www.uffnorge.org
www.fretex.no

RETURSTASJON TROMSØ
ved Remiks Miljøpark,  
Ringvegen 180

Her 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 
HANSNES

Her kan du levere:  
• Restavfall • Papir og papp  

• Kartong • Trevirke • Hageavfall 

• Metall • EE-avfall • Farlig avfall 

• Glass

SKÅNINGSBUKT

Her kan du levere:  
• Restavfall • Papir og papp  

• Kartong • Trevirke • Hageavfall 

• Metall • EE-avfall • Farlig avfall

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 returstasjoner.

! 
VÅRRYDDING
Dessverre havner mye avfall i naturen, og kan gjøre 

stor skade. Vi håper så mange som mulig kan delta i 

ryddeaksjoner eller på egen hånd plukke søppel når 

de ferdes ute. Hvis du tar med deg en vrengt handlepose 

neste gang du drar ut på tur, er det fint om du ikke bare 

sørger for at eget avfall ikke havner i naturen, men også 

plukker opp så mye som mulig av det du ser langs din vei. 


