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Lederen har ordet

Postboks 543
9615 Hammerfest

om kildesortering og avfallsbehandling.
Vi har i tillegg oppdatert
vår hjemmeside ytterligere, noe som hjelper
deg med å finne fram i
kildesorteringens verden.
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Endelig er vi ute med et
nytt informasjonsmagasin
igjen. Som vanlig har vi
mye å fortelle og prioriteringer må til. Jeg tror du
vil finne mye nyttig stoff

Repparfjorddalen er jo en
naturperle, det er det vel
ingen som er uenige i.
Den er en kilde til glede
og rekreasjon for hele befolkningen. I tillegg er det
innfartsveien til regionen
vår, så hvorfor grise den

til i ren tankeløshet?
Vi ber våre brukere innstendig om hjelp til å
holde det ryddig rundt returpunkter og containerne
for fritidsrenovasjonen i
kommunene våre.
Det kildesorterte avfallet
skal kun legges inni containerne og det kan da
ikke være så vanskelig.
God høst!

- Det er meningsløst å kaste noe som kan
brukes på nytt
Eirik Bæivi er driftssjef på
4SERVICE og er klar når det
gjelder kildesortering.
Han vil at alle skal bidra
med det de kan.

legger flasker og bokser ved siden av
søppelbøtta, slik at renholderne kan kaste
dette for seg. Mest mulig ut av restavfallet
er en god plan, men det er en utfordring
å kildesortere på hvert enkelt rom.

Han har tidligere drevet kantina på Melkøya og leder nå forpleiningen på Skytterhuset og Turistua.

4SERVICE tar avfallsbehandling seriøst og
selvfølgelig også på Turistua som vi nå
drifter. Der vil det være sesongbetont drift
i starten og private arrangement framover, men nå har vi alle rutiner inne så da
skal avfallsbehandlingen gå knirkefritt.

Skytterhuset har 139 rom og er stort sett
fullbooket, så det er nok å gjøre både på
kjøkkenet og på rommene. Her på huset
klargjør vi for 3 måltider om dagen, samt
matpakke for de som trenger det, sier
Bæivi.
Vi sorterer faktisk i 6 typer avfall fra kjøkkenet og kantina. Det er papp, plast, mat,
brennbart og restavfall. Siste fraksjon er
glass og metallemballasje som det er en
del av på et storkjøkken. Det kommer
også en del avfall fra rommene. De fleste
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Renovatørene hos Ressursselskapet er
greie karer og har hjulpet til med å tilrettelegge for at ting skal fungere optimalt.
Det er kort vei fra et laksesmørbrød
er nydelig mat i handa til det er
søppel, og må viderebehandles,
sier driftssjefen.

Alf om avfall
Finnmark Ressursselskap som
eies av Hammerfest og
Kvalsund kommuner, er kommet
langt når det gjelder kildesortering og ikke minst har selskapet flinke folk som står på
for miljøet enten det er å tenke
kreativt når det gjelder rydde
og forskjønningsaksjoner.
Kildesorteringsløsningen som er
valgt har vært vellykket og innbyggerne er flinke når det gjelder sortering. Så er det alltid
slik at vi aldri kan bli gode nok
og det er alltid rom for forbedringer. Vi må la det gå litt
”sport” i dette.
Selskapets ordning med gratislevering på Grøtnes er blitt veldig populær og i tillegg til at
befolkningen synes dette er
kjempeflott, medfører dette at
mye rusk og rask som ellers ville
havnet litt her og der nå havner
der det skal være.

Dersom vi alle yter
vårt lille bidrag
når det gjelder å
holde kommunen
ryddig og ren, så
vil vi etter hvert få
en stadig penere
kommune der
søpla ikke flyter.
Returpunktene blir
flittig brukt og utfordringen for
hver enkelt av oss
er at vi må bli flinkere til ikke å
kaste eller etterlate
ting rundt returstasjonene som ikke
skal være der.
Så har jeg lyst til
å skryte litt av
ungene. De lærer
om miljø og forsøpling på skolen og jeg ser ungene med liv
og lyst deltar i Rusken-aksjoner
om sommeren.

Et flott eksempel er Isak på 10
år som sammen med broren ble
sett vandrende på fritida si med
søppelposer i Akkarfjordfjæra

for å rydde. Sånt varmer et
ordførerhjerte.

Søndagsmarked i Hammerfest
Har du vært på Søndagsmarked på
AKS i Hammerfest?
Åse Kongsbak, Karen Marlene Tjoland
og Trine Karlsen er grunnleggere av
markedet som i følge Facebook går
ut på følgende:
Markedet holdes i foajeen på AKS en
søndag i hver måned fra kl. 12 - 15.
Her kan du leie et bord for kr. 100,og selge det du måtte ønske.
Det kan være gamle leker,
klær, kopper og kar, eller
ting du produserer selv.
Se godt igjennom ting før
du kjører det på Grøtnes.
Gjenbruk er en fin måte å gi
et bidrag til miljøet på, samtidig
kan man kan gjøre gode ting for
pengeboka.

Dette er et marked for privatpersoner og ønsker du et
bord kan du møte opp kl. 11.00.
Her er det først til mølla som gjelder!
Søndagsmarkedet avholdes på følgende datoer utover
høsten og vinteren:

18. september • 16. oktober
27. november • 11. desember
Vel møtt!

Det vil også være salg av kaffe og
kaker, slik at du kan ta søndagsturen
innom AKS for en hyggelig avslutning
på helga.
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Det finnes intet fris
Fritidsrenovasjonen i Kvalsund kommune har aldri skullet inneholde annet
enn husholdningsavfall i poser fra fritidsboliger, hytter og caravanplasser.
Av Ove Røeggen
Markedsansvarlig
v/ Finnmark
Ressursselskap AS

Hammerfest 30 juni- 2011
Over flere år har det blitt kastet mange
tonn søppel i veikanter og rundt containere
for fritidsrenovasjon i Kvalsund kommune.
Det er en meget skjemmende måte å levere avfall på, dette med å kaste søppel på
bakken å mene at andre skal plukke opp
etter deg. De fleste drar til Kvalsund for friluftsliv og hygge mens noen ”driter i reiret
vårt” ved å forsøple langs hovedveier og
på offentlige utkjørsler.

som vi vil forhindre forsøpling på hver
eneste utkjørsel som besitter container for
fritidsrenovasjon.
Kapasiteten er den samme som tidligere
og vi har satt containerne på sentrale
punkter, der containerne forhåpentligvis
ikke blir stablet inne av avfall fra loft og
kjeller.

Kvalsund kommune innførte fritidsrenovasjon i april 2003 og
Finnmark Ressursselskap er
entreprenøren som har utført
tjenesten for kommunen.

Ordningen var helt nødvendig for å kunne
ha kontroll med avfallet fra over 1000 hytter, der bruken har blitt mer og mer helårig.
Avfallet som den enkelte abonnent kan levere i container for fritidsrenovasjon skal
være husholdningsavfall og det vil si mat,
brennbart og restavfall hovedsakelig fra fritidsboligens kjøkken.
Renovasjonsløsningen med fargede poser
heter optibag og blir sortert maskinelt.
Dette er årsaken til at det ikke skal være
noe annet enn poser i containerne for fritidsrenovasjon.

Det har siden ordningen ble etablert aldri
vært lov å kaste bygg/rivningsavfall,
malingsspann, møbler, madrasser, gassflasker, elektronikk og alt annet mellom
himmel og jord som legges i og ved disse
containerne. Men dette har vært praktisert i
mange år med få reaksjoner.
Mye av avfallet som kastes i og rundt containerne kommer ikke fra fritidsboliger i det
hele tatt. Kopimaskiner og stasjonære
PC-er er neppe fra fritidsboligen.

Vi har gjort enkle endringer sammen med
Kvalsund kommune, slik at fritidsrenovasjonen skal foregå etter forskriftene samtidig
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På
Skaidi er
det også
opprettet et
returpunkt likt som
ellers i Hammerfest og
Kvalsund. Her kan man
levere mykplast/plastfolie,
glass og metallemballasje,
papp/kartong og brennbart avfall.

Hva er forresten brennbart? Jo, det du ville
brent i din egen ovn hjemme ☺.
Som så ofte før er 95 % av avfallet som
kastes rundt containerne gratis å levere
til forhandler eller på godkjent
sorteringsanlegg.

Sjekk våre hjemmesider www.finnress.no
og kontakt oss gjerne om det er noe du
lurer på.

Vis ansvar for å holde våre
fellesområder ryddige og
sorter med glede!

isted for avfall mer

Flinke gutter
Av mamma
Største gutten hete Isak og minste Gabriel. Dem e 10 og 6 år. Vi rydda der i
2 tima, æ hjalp selvfølgelig til.
Prøve å lære dem til "ansvar for fellesskap" og alt det der vet du... i tillegg
til å ikke kaste søppel i naturen.
Dem syns jo ikke det e artigst i verden å plukke søppel, men dem e veldig
stolt når vi e ferdig og ser kor fint det e blidd og kor mye søppel vi har
fjerna fra naturen.
(Og viktig å motivere med litt juice og sjokolade i pausene).
Gabriel e redd for småfuglene og reinbabyan, e veldig opptatt av at dem kan bli
skada, syk eller død om dem spis eller
skade sæ på søppelet.
Isak lurte forøvrig på kor mye man tjene i
året på å jobbe som søppelmann, og va
hellig overbevist om at det ikke va plukka
søppel i fjæra i Akkarfjord siden 1856
(sånn ca);)

- Hæ?
- Koster det noe å levere
bygg- og rivningsavfall?
Om du har pusset opp eller restaurert
huset ditt er det smart å vite hvordan
du kan levere avfallet etterpå for å
spare penger. Du vet jo at om du ikke
har sortert avfallet etter oppussingen,
må vi gjøre det for deg. Vi kan jo ikke
levere avfallet ditt fra oss usortert.
Det er altså penger å spare på å gjøre
dette selv.
Eksempler på det du bør sortere ut før
levering:
• Plast
• Papp
• Gips
• Gulvplater med belegg på
• Betongbiter/ stein
Eksempler på det du må sortere ut før
levering:
• Impregnert material
• Farlig avfall som malingspann, asbest og kreosot
• EE-avfall ( elektrisk/elektronisk) der
ledninger, kontakter og brytere,
armaturer osv leveres hver for seg.
• Lysstoffrør
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Trevirke
Trevirke koster rundt 1000 kroner pr
tonn å levere for deg som kunde. Vi
har større utgifter på behandlingen av
trevirket enn vi får betalt der vi selger
det. Denne type avfall brukes til varmegjenvinning.
Prosessen hos oss består av mottak og
sortering, komprimering, lasting og
transport. Derfor er det en kostnad for
deg som kunde å levere trevirke hos
oss.

Trevirke kan inneholde:
• Spiker
• Små metallfraksjoner
• Være beiset/malt
• Spon/fiberplater
Trevirke skal ikke inneholde
• Hele møbler med stoff/puter/skumgummi ( dette er restavfall)
• Sparkstøttinger
• Spon med gulvbelegg
• Papp og/eller gips

Gjør gatene vinterklare
Alle beboere vil at dunken
skal tømmes og gata skal
kostes, brøytes og strøes helt
inntil mur og port. Da må
renovasjonsbiler og brøytemannskaper få slippe til.
Frodige trær i Hammerfest blir sett på
som ”hellige” og befolkningen har ikke
lyst å trimme vekster som blir store og
flotte. Dette har en bakdel.
Dette kan i verste fall føre til uheldige
situasjoner med tanke på trafikksikkerhet.
Hammerfest Kommune, Finnmark Ressursselskap AS og andre som ferdes
rundt med større kjøretøyer sliter med
skader på lastebiler og brøyteutstyr på
grunn av trær og greiner som henger ut
over tomtegrensene i byen. Aktørene

skal utføre en jobb i alle byens gater
og får ødelagt ekstralys, antenner,
blinklys og speil. Det oppstår også
lakkskader. I tillegg må fotgjengere
stedvis gå ut i kjørebanen for å unngå
greiner og busker.
Ressursselskapet og Kommunen oppfordrer innbyggerne til å sjekke om dette
gjelder deres tomt og er takknemlig om
de selv ordner opp der de ser at større
kjøretøy har problemer..
Hammerfest kommune kan være behjelpelig med å fjerne tre og greiner for
de beboerne som ikke kan gjøre det
selv.
Med vennlig hilsen
Espen Salomonsen
Ingeniør
Kommunalteknisk prosjekt og drift
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Tips om sortering

Tips!

innress.no
På www.f rteringsso
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BRENNBART i røde poser

- arabisk
- russisk
- somalisk
- engelsk
- thai

Noen eksempler: Brevpapir, konvolutter, aviser, ukeblader, bøker, reklamepapir, brevordnere, mapper, kataloger,
pakkepapir, tørkepapir, matpapir, chipsposer, plastemballasje fra matvarer, emballasjekartong, smør- og
margarinemballasje, julepapir, tobakksposer, yoghurtbeger, engangskaffekopper, påleggsemballasje,
papirtallerkener, osv.
OBS! Tekstiler, skotøy og trevirke hører ikke inn under brennbart avfall.

MATAVFALL i grønne poser
Noen eksempler: Middagsrester, brød- og kakerester, påleggsrester, frukt, grønnsaker, bein,
eggeskall, potteplanter, fiskeslo, skalldyrrester, kaffefilter, kaffegrut, teposer, osv.
OBS! Væsker av saus og supper siles av og skylles i avløpet.

RESTAVFALL (vrengte handleposer)
Noen eksempler: Klær/tekstiler, skotøy, hansker, truseinnlegg, sanitetsbind, bleier, gymmiartikler, skumgummi,
isopor, hardplast, porselen, keramikk, pensler, tusjer, penner, lærartikler, sigarettsneiper, aluminiumsfolie, avkjølt
aske, osv.

OBS! Resteavfall er kun avfall som ikke kan gjenvinnes, komposteres eller brennes.

På våre nettsider finnress.no, finner du info om
Finnmark Ressursselskap og avfallshåndtering i
Hammerfest og Kvalsund.
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