
OFFENTLIG INFORMASJON

NYHET!
NÅ BYTTER VI FRA BLÅ POSE 
TIL GJENNOMSIKTIG SEKK 
FOR PLASTEMBALLASJE

VI STARTER I RANA OG HEMNES!

Hvorfor har vi ikke blåposene lenger?
Det har vist seg at vi ikke greier å få god nok kvalitet på plastemballasjen 
som har vært sortert i blå poser. Dessverre var det mye som havnet der
som ikke var plastemballasje, så for å ha bedre kontroll på hva som fi nnes
i plastretursekken er den nå gjennomsiktig og alt av plastemballasje skal
ligge løst i denne slik at vi tydelig ser innholdet.

Er det bare vi som er tilknyttet HAF som får ny ordning?
Nei. De blå posene har vist seg å fungere dårlig for innsamling av plast. 
Ordningen vi nå innfører med gjennomsiktige sekker har eksistert i fl ere byer 
allerede og den blir stadig mer utbredt. 

Skal alle nå sortere plastemballasje på denne måten?
Nei, i første omgang tester vi ut denne ordningen for alle husstander i Hemnes og 
Rana. De andre kommunene må dessverre kaste plastemballasjen i restavfallet 
inntil vi har innført den nye ordningen i alle våre kommuner.

Kan også bedrifter sortere plastemballasje på denne 
måten? Kun barnehager og skoler, som har husholdningslignende avfall, kan 
sortere plastemballasje i blank sekk slik det vil gjøres hjemme fremover.

Vil det bli dyrere for meg som kunde?
Nei. Gebyret vil være som før. Når vi øker gebyret henger det sammen 
med normal prisjustering og ikke denne nye ordningen.

Hva med plasten jeg er usikker på?
Se etter symbol på plastemballasjen som vist på side 2. Dersom du ikke
fi nner dette merket og er usikker, kaster du det i restavfallet.

Når blir plastretursekken hentet?
Last ned vår app «MIN RENOVASJON». Den er helt gratis og gir 
deg tømmekalender, tips om hvordan sortere, nærmeste 
gjenbruksstasjon, direktevarsel om tømming og mye mer! 
Tømmekalender fi nnes også på vår nettside: www.haf.no
under «Renovasjon» og «Når tømmes»

Får jeg en egen dunk for plast?
Nei, vi deler bare ut sekker. Noen henger sekken opp på ein krok, 
andre kjøper et sekkestativ. 

Hvor skal jeg oppbevare plastretursekken?
Plastretursekken kan oppbevares i bod/garasje i mellomtiden. Du sorterer 
plastemballasje i sorteringssystemet du allerede har på kjøkkenet som før. 
Når det blir fullt tømmer du innholdet over i plastretursekken. Husk at 
plastemballasjen skal ligge løst i sekken og ikke i poser.

Jeg glemte å sette ut sekken!
Du kan sette ut så mange plastretursekker du vil når vi henter, så da må 
du bare huske på å sette den ut til neste tømming.

Hvor får jeg tak i plastretursekker?
Vi leverer ut en rull med plastretursekker til dere, og disse skal kun benyttes
til plastsortering. Når du begynner å bli fri for sekker kan du knyte en pose
på søppendunken din så får du en ny rull med sekker fra oss. Du kan også
hente ny rull med sekker hos oss på HAF kundesenter i Nordre gate.

Hva skjer med plasten vi sorterer?
De ulike plasttypene blir sortert videre på fabrikk og deretter blir 
plasten gjenbrukt til nye produkter.

Er det egentlig vits i å sortere plast?
Ja – så absolutt. 86 % av plasten du sorterer blir ny plast! I tillegg jobber 
både produsenter og avfallsselskapene for at enda mer plastemballasje 
kan materialgjenvinnes til nye produkter.
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Plastemballasje er all plast som det har vært 
mat, drikke eller andre husholdningsvarer i 
som f.eks:

Før sorterte vi plastemballasje i blå pose, 
nå skal vi nå sortere plasten i gjennomsiktig sekk. 

Det blir noen nye rutiner, men noe kjenner vi fra før.

Kaff e-/
snacksposer

1. 
Skyll plastemballasjen i kaldt vann, 
bruk vaskebørste om nødvendig.

2. 
Sorter ren og tørr plastemballasje i plast-
retursekken, bruk gjerne sorteringsanordningen
du har på kjøkkenet som mellomstasjon. Plast-
emballasjen skal ligge løst i plastretursekken og 
IKKE i egne poser i sekken.

Plastretursekken kan i mellomtiden stå plassert
i bod/garasje.

3. 
Knyt sekken og sett den ut på hentedag.
NB: Plastretursekken blir hentet hver 4. uke.
Man kan sette ut fl ere plastretursekker om
det er nødvendig.

Tømmekalender fi nner
du på vår nettside
www.haf.no

eller last ned vår app 
«MIN RENOVASJON»
(Appen er gratis)

Plast-/kanner/
begre/bokser

Plastemballasje fra kjøtt, 
fugl, fi sk, bær, grønt og 

pålegg

Plastfl asker for
 vaskemidler/

dressinger/sjampo

Blomsterpotter
av plast

Plastposer Snusbokser

Plastemballasje skal legges løst i 
gjennomsiktig sekk fra HAF og 

blir hentet for seg.

HVA KAN DU SORTERE 
SOM PLASTEMBALLASJE? 

HVORDAN SKAL VI
SORTERE NÅ?

Er du usikker på om det er 
plastemballasje?

Veldig mye av emballasjen fra 
norske produsenter har symboler 
som viser deg hvordan du skal 
sortere. For å se om det er plast-
emballasje kan du se etter disse 
merkene:

Til venstre er det nye merket, 
til høyre det gamle. 

Ikke kast:

• Hardplast (leker, penner, 
 kjøkkenredskaper o.l.)
• Flasker og kanner som har   
 inneholdt giftig eller ekstremt   
 brannfarlig avfall
• Isopor (gjenbruksstasjon)
• Bleier (restavfall)


