Oslo kommune
Renovasjonsetaten

Informasjon til husstanden
Justert innhold av Røa vel

Vi henter hageavfall hos deg
Renovasjonsetaten (REN) viderefører pilotprosjektet fra tidligere år med henting av hageavfall
fra deler av Røa, da vi har behov for å innhente ytterligere erfaring med ordningen.
Pilotperioden er hageavfallssesongen 2017. Ordningen er kostnadsfri i perioden.
Hentetider
Hageavfallet (i to områder) hentes onsdager eller torsdager i oddetallsuker i
hageavfallssesongen. Første henting er 7 og 8. juni. Vi venter store mengder hageavfall ved
første innsamling, det er derfor mulig at innsamlingen kan forekomme over flere dager.
Siste innsamling er planlagt i uke 43.
Hva kan leveres?
- Planterester, kvister, gress, løv og avskårne blomster kan du levere som hageavfall.
Hva kan ikke leveres?
- Jord, grus, stein, leca, grener over 20 cm i diameter og andre løsmasser må du fortsatt
levere på gjenbruksstasjonen.
- Nedfallsfrukt du ikke benytter kan legges i grønn pose for matavfall og leveres i den
vanlige avfallsbeholderen.
Hvordan fungerer det?
- Hageavfallet pakkes i sekker eller poser som plasseres maksimalt 10 meter fra kjørbar
vei. Sekken må ikke veie mer enn 20 kg.
- Grener kan buntes med tau eller hyssing (ikke syntetisk tau eller ståltråd).
- Grenene må ikke være mer enn én meter lange.
- Sekkene skal tømmes på bilen og må derfor ikke knyttes igjen
- Sekker som er for tunge eller inneholder annen type avfall vil ikke bli tatt med.
Hva skjer med hageavfallet?
Hageavfallet blir til førsteklasses Oslokompost og jordblandinger.
Om pilotprosjektet
REN gjennomfører pilotprosjektet for å undersøke følgende:
- Om henteordningen bidrar til å øke materialgjenvinningen av hageavfall og minske
mengden hageavfall i avfallsbeholderen.
- Interesse for en henteordning for hageavfall.
- Hvor ofte hageavfallet bør hentes og hvordan en eventuell permanent henteordning bør
være.
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Hvordan en slik ordning bør finansieres

Vi vil i løpet av pilotperioden utføre analyser av innholdet i avfallsbeholderen, og gjennomføre
brukerundersøkelser i pilotområdet. Vi tester beholder- og sekkeløsninger i området.
Spørsmål?
Ved spørsmål kan vårt kundetorg kontaktes på telefon 23 48 36 50 eller på e-post
postmottak@ren.oslo.kommune.no.

