Hytteeiere på Frosta

Vår ref: OYKN 2016/350
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Dato: 03.10.2016

Informasjon om renovasjon for hytter/fritidsboliger på Frosta
Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering av våre returpunkt for
hytterenovasjon. Det innebærer utskifting av en del gamle containere, utvidelser av noen
returpunkt og også nedleggelse av en del mindre returpunkt. Vi ønsker å tilby moderne og
funksjonelle returpunkt, som tilfredsstiller fremtidens krav til kildesortering. Vi legger vekt
på at returpunktene skal være ryddige og innbydende, og vil ved
behov kunne sette opp kameraovervåkning for å forebygge misbruk
og forsøpling.
De nye containerne har innkastluker tilpasset vanlig avfall fra
hytteoppholdet (mindre poser). Store gjenstander kan ikke legges i
containerne men må bringes til Frosta gjenbrukstorg (åpent mandag
og fredag 12-19)

Oversikt over returpunkter
For ordinære
hytter/fritidsboliger
Vågen
Neset
Småland
Åtlo
Lillevik
Frosta Hageby

For permanent oppsatte
campingvogner, på campingplasser
Vågen
Korsnes
Hauganfjæra
Orsand
Åsholmen
Frosta camping

Returpunkter som
legges ned
Tautra
Mebygda
Juberg

På sortere.no/kommune/Frosta kan du se kart med alle returpunkter på og rundt Frosta.

Hva inngår i hytterenovasjonstilbudet?
Har du hytte eller fritidsbolig i en av Innherred Renovasjons kommuner betaler du eget
renovasjonsgebyr for hytter eller permanent oppsatte campingvogner. Dette gebyret dekker
følgende:
1. Bruk av returpunkt for hytter/fritidsboliger i alle IRs kommuner (for permanent oppsatte
campingvogner: Bruk av egne returpunkt plassert i nærheten av den aktuelle
campingplass)Returpunktene er ofte plassert tilknytning til nedfartsveiene fra små og store
hyttefelt. Disse skal benyttes til daglig avfall fra hytteoppholdet som kildesorteres etter
anvisningene på containerne.
2. Levering av avfall på alle IRs gjenbrukstorg
På gjenbrukstorget kan abonnenter med hytte/fritidsbolig/campingvogn levere alle typer

avfall bortsett fra matavfall. Abonnenter kan benytte alle Innherred Renovasjons
gjenbrukstorg, uavhengig av hvilken IR-kommune en har hytte/fritidsbolig/campingvogn i.

Avfallssortering
Også avfallet fra hytter og fritidsboliger skal kildesorteres. På alle returpunkter vil du finne
containere for flere typer avfall. Avfallet skal sorteres og legges i rett container. Da kan
avfallet gjenvinnes til nye produkter.
Det vil variere noe hvor mange containere som finnes på hvert returpunkt, men de skal være
tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i dem:
Avfallstype/merking

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, bleier
Tilgriset papir og plast

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

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

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

Plastemballasje:
Plastkanner/beger, kaffeposer, potetgullposer
Påleggspakninger
Shampo-/såpeflasker

Pakkes i bæreposer som
knytes godt igjen.

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

Kastes løst i containeren
(ikke pakket i poser)

IKKE hageavfall

Glass/metall som IKKE er
emballasje skal ikke kastes
her (drikkeglass, ildfaste
former, porselen,
metallredskap m.m.)

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

