
Men alle kan gjøre litt 



Først litt om oss: 
 Familiebedrift som har vært i Rauma i over 100 år
 11 ansatte
 Miljøstasjon og omlastingshall ble bygd ved årtusenskifte på Øran. 
 Tar i mot alle typer avfall og håndterer de etter lover og forskifter
 ISO sertifisert innen ISO 9001 Kvalitet og 14001 Miljø, resertifisert etter 

2015 standarder i 2018
 Vi er godkjent av fylkesmannen til å drive sorteringsanlegg og å ta imot 

farlig avfall. 
 I tillegg til husholdningsrenovasjon kjører vi også rute for 

industriavfall, hvor vi henter inn restavfall, papp, plass, glass og metall 
hos bedrifter i Rauma og Vestnes.



Hva og hvordan sorterer vi i Rauma
 Hjemme hos deg henter vi

 Restavfall

 Papp/papir

 Emballasjeplast

 Vi har returpunkt for glass- og metallemballasje, klær til Fretex mange 
plasser i kommunen. 

 I tillegg er det utemiljøstasjoner på Åfarnes, Verma og Vågstranda i tillegg 
til miljøstasjonen på Øran. 



På miljøstasjonen
 Kan du levere alt innbo og løsøre gratis

 Farlig avfall kan du levere gratis inntil 1000 kg pr. år 

 Som for eksempel impregnert treverk, vinduer med klorparafin  og PCB

 Bygg og rivingsavfall må du betale for. 

 Her må du sortere avfallet selv og det er veldig mange fraksjoner



Hva skjer med avfallet 
 Restavfallet vi henter hjemme hos deg

 Energigjenvinnes – kjøres til Tafjord Kraftvarme i Ålesund  

 Papp-papir ( inkludert melkekartonger)  

 Materialgjenvinnes – kjøres til Trondheim Renholdsverk. Her blir drikkekartongene utsortert og 
sendt videre til papirfabrikker for gjenvinning. Papirkaronger bør skylles, brettes sammen og 
samles i en åpen kartong.

 Plastemballasje – (plastflasker, - kanner, - poser, begre, - folie)  - blir presset i baller hos oss og 
videresendt ut av Norge for materialgjenvinning. 

 Glass- og metallemballasje – leveres gratis til glassigloer/containere som er plassert rundt om i 
kommunen – kjøres til Fredrikstad (Syklus, tidligere Norsk Glassgjenvinnning AS ) her blir glasset 
og metallet skilt fra hverandre og materialgjenvunnet. 



Vi tar i mot alle typer avfall, utenom…
 Ikke sprengstoff

 Døde dyr og menneskedeler

 Bilvrak

 Vi leverer komplette avfallsløsninger for bedrifter og private



Visste du at vi selger: 

 Hagemix, kjempegod jord som kan brukes i grønnsakshager og topplag til 
ny plen og andre planter

 Fiberduk, 4 meter i bredde og du kjøper så langt du vil. God kvalitet! 

 Sagma



Hva tenker vi ellers på;
 Du skal ikke bruke for mye energi på å vaske plasten,

 Sett for eksempel yoghurtbeger eller ketsjupflaska i oppvaskmaskinen, det blir ikke plast 
av ketsjup

 Såpeflasker behøver du ikke vaske

 Kast aldri batteri i restavfallet 

 Vist du komposterer så får du redusert renovasjonsgebyr

 Sorterer du godt blir det lite restavfall

 Lurt å skrive navnet ditt på sekken. Endre Olav Gjerde vant denne runden nå, og får et års 
gratis renovasjon…. Penger det også ;) 

 Lurt å skrive navnet ditt på melkekartongen, husk at hver kartong er et lodd. Du kan 
vinne penger.

 Vanskelig å huske når bilen henter avfallet? Last ned appen, og få beskjed eller lik oss på 
Facebook. 



Her kan du finne tips og råd om avfallet 
ditt
 www.sortere.no

 https://www.nir.mr.no/

 http://www.erdetfarlig.no/

 https://www.jo-moen.no/

 https://bokashinorge.no/,

http://www.sortere.no/
https://www.nir.mr.no/
http://www.erdetfarlig.no/
https://www.jo-moen.no/
https://bokashinorge.no/


Flagg, hva skal vi gjøre hvis det er ødelagt og vi ønsker å kaste det: 
- Det finnes ingen egen flagglov som sier noe om hvordan kasting av flagg skal foregå. Måten man kan gjøre det 

på er å brenne det respektfullt, eller klippe det opp i sine enkelte bestanddeler, så det ikke er gjenkjennelig som 
flagg.

Dyner og puter,
- dette sendes til Fretex. Er de veldig skitne leverer du det til miljøstasjonen og det går til forbrenning. 

Lightere,
- dette sorters ut som brennbart restavfall

Glass- og metallemballasje,
- her minner vi om at det ikke skal lyspærer, kopper og kar, vindusglass. Kun glass og metall som har blitt brukt 

som emallasje, altså som syltetøyglass, glass for sylteagurk, maisbokser, bokser uten pant



Piktogram kan lastes ned
 Se på sidene til GrøntPunkt Norge

https://www.grontpunkt.no/medlemskap/emballasjemerking/drikkekartong/

https://www.grontpunkt.no/medlemskap/emballasjemerking/plastemballasje/

https://www.grontpunkt.no/medlemskap/emballasjemerking/om-emballasjemerking/

https://www.grontpunkt.no/medlemskap/emballasjemerking/drikkekartong/
https://www.grontpunkt.no/medlemskap/emballasjemerking/plastemballasje/
https://www.grontpunkt.no/medlemskap/emballasjemerking/om-emballasjemerking/


Har du sett Edel Hammersmak Jervan
 https://www.youtube.com/watch?v=YrfDctwtPLw

https://www.youtube.com/watch?v=YrfDctwtPLw

