Til hytte-og fritidseiere som kan benytte returpunktet ved Viktil
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Informasjon om etablering av returpunkt ved Viktil for hytter og fritidsboliger.
Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og
fritidsboliger. I samarbeid med våre deltakerkommuner har vi gjennomgått dagens tilbud og behov. Vi ønsker
å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt. De skal bli
mer ryddige og innbydende, og vi vil ved behov sette opp kameraovervåkning for å forebygge misbruk og
forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering.
Vi har nå etablert et slikt returpunktet ved Viktil, rett før man kommer til Fossli AS, se plassering i
kartutsnittet. Det planlegges å sette ut containere for kildesortering av avfallstypene matavfall, glass/metallemballasje, papp/papir/plast og restavfall på returpunktet i uke 24 (13.-17.6.).

På baksiden av dette brevet er det forklaring på de fleste vanlig avfallstypene som man finner i hverdagen.
Bruk gjerne sortere.no. hvis du er usikker på i hvilken container du skal kaste avfallet.
Alle returpunkt finner dere i kart på innherredrenovasjon.no/hytterenovasjon og på sortere.no.
Returpunktene er beregnet på vanlig avfall fra hytteoppholdet (mindre mengder/poser). Annet avfall kan
leveres på våre gjenvinningsstasjoner (gjenbrukstorg) uten ekstra kostnad. Du som hytte-/fritidseier kan
benytte både returpunktene og gjenvinningsstasjonene på tvers av kommunene i Innherred Renovasjon.
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Avfallssortering
På returpunktet skal containerne være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal
kastes i dem. Vi er i gang med å gå over til nye symboler, så disse kan avvike noe fra
utseendet på containerne, men teksten er lik:

Avfallstype/beholder

Hva kan kastes her (eksempler)
Frukt/grønnsaker, bakverk
Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein
Teposer/kaffefilter/kaffegrut
Nøtteskall/eggeskall
Brukt kjøkkenpapir/servietter

OBS
Bruk egne plastposer for
matavfall, fås gratis på flere
dagligvarebutikker.

Avkjølt aske/grillkull (pakkes godt inn!)
Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper
Støvsugerposer
Tilgriset papir og plast
Barnebleier

Pakkes f.eks. i vanlige
bæreposer. Større
gjenstander leveres på
gjenvinningsstasjonen.

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger
Tomme doruller/tørkepapirruller
Emballasjekartong

Papp og papir kastes LØST i
containeren (ikke i pose).

Plastkanner/beger
Påleggspakninger
Shampo-/såpeflasker
Plastposer
Yoghurtbeger

Pakkes i bæreposer som
knytes godt igjen og kastes i
papircontaineren.

Emballasje av glass og metall:
Syltetøyglass
Hermetikkbokser
Aluminiumsformer og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc

Kastes løst i containeren
(ikke pakket i poser).
Glass/metall som IKKE er
emballasje skal ikke kastes
her (drikkeglass, ildfaste
former, metallredskap
m.m.)

IKKE hageavfall.

Matavfall

Restavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Emballasje av glass og metall

Tusen takk for hjelpen! Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller innspill til ordningen.
Med vennlig hilsen
Innherred Renovasjon IKS

