IRS Miljø IKS
Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal

Renovasjon

Store endringer for husholdningsrenovasjonen i nær fremtid.
Dagens renovasjonsordning med henting av sekker i stativ med maksimalt 25 meter
gangavstand er ikke forenlig med et godt arbeidsmiljø for renovatørene. Dette har ført til at
det i hele landet bare er et fåtall kommuner som fortsatt har sekkerenovasjon og før vi kan
innhente nytt anbud på innsamling av avfall, må vi endre vårt system.

Styret for IRS har besluttet at avfallsbeholdere på hjul skal
innføres som hovedsystem og skal benyttes alle steder
der det er mulig. IRS vil kjøpe inn og eie beholderne.
Standard husholdningsabonnement blir slik:
1 stk. 140 liters beholder for matavfall. (brunt lokk)
1 stk. 140 liters beholder for restavfall. (grått lokk)
1 stk. 240 liters beholder for papir. (blått lokk)

“Hjelp! Hvor skal jeg få plass til 3 beholdere?”
Vi håper at alle finner en god løsning på sin eiendom. 3 nye beholderne blir bare 30 cm
bredere enn 2 stk. av de gamle sekkestativene.
Skissen viser 2 stk. av de gamle sekkestativene
(skravert med ruter) i forhold til omrisset av de nye
beholderne. (sett ovenfra)
Målene på de nye beholderne er:
48 x 54 cm, høyde 107 cm for en 140 liters beholder
58 x 70 cm, høyde 105 cm for en 240 liters beholder
Vi anbefaler at du i god tid planlegger hvor du vil plassere de nye beholderne. Du står
ganske fritt til å plassere beholderne på din eiendom, men husk at de må trilles frem på
tømmedagen slik at de er plassert lett synlig ikke mer enn 5 meter fra kjørbar vei.
I tillegg regner vi med at de fleste vil benytte ett av de gamle stativene til plastsekken.
Plast til gjenvinning vil fortsatt bli samlet inn i sekk som i dag.

Samarbeid
IRS vil legge til rette for at to eller flere kan samarbeide om ett sett med beholdere. Det er
mange som er flinke til å sortere eller har lite avfall. Da vil kanskje to husholdninger klare
seg med en 140 liter til restavfall og kan da spare ca. 25% av renovasjonsavgiften.
Et annet eksempel er et tun med 7 eneboliger som vil lage en felles avfallsbod/overbygg
med plass til en stor 660 liter til restavfall, en stor til papir, nødvendig volum til matavfall og
plass til flere plastsekker.
Dersom du ønsker å få til et samarbeid, så ta kontakt med dine naboer og undersøk om en
eller flere er interessert. Hvis det er flere som ønsker dette, kan dere ta kontakt med IRS
for hjelp og veiledning.
Snu arket
IRS MILJØ IKS
Erikstemmen , 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 60 80
Faks: 38 32 60 81

Org.nr.: NO 995 055 244 MVA

post@erikstemmen.no

Hva med de gamle sekkestativene?
Vi regner med at de fleste vil benytte ett av stativene til oppbevaring av plastsekken, men
utover det er det vel ikke så mye en kan bruke stativene til? For at ikke de gamle stativene
skal bli et avfallsproblem, vil IRS tilby å samle inn de overflødige stativene gratis.

Når starter utskiftingen av stativene?
Utskiftingen av stativene vil begynne i november i år og skal være ferdig før ny kontrakt
trer i kraft 1. september 2013.
Etter de foreløpige planene våre vil vi starte i Flekkefjord og ta for oss rute for rute. Vi vil
starte i områder som blir betjent av de store bilene som har utstyr for å tømme de nye
beholderne. Ruter som blir betjent med små biler, vil bli tatt senere når vi har fått avklart ny
innsamlingskontrakt og eventuelt anskaffelse av nye biler.

Informasjon
Ca. 3-4 uker før vi kommer til ditt område vil du motta mer informasjon om hvordan
utskiftingen vil foregå. Vi vil benytte lokalaviser, hjemmesider og brev som deles ut av
renovatørene. Se etter informasjon i postkassen eller ved sekkestativene.
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Slamrenovasjon
Vi har tidligere informert om at IRS har tatt over ansvaret for slamrenovasjonen for alle fire
IRS-kommunene.
Slamavgiften på denne fakturaen gjelder for hele 2012.

Verdikupong for tømming på miljøstasjonene
De to verdikupongene som fulgte med tømmekalenderen i desember 2011, er gyldige ut
2012.
Du vil få to nye verdikuponger som gjelder for 2013. Se etter kupongene i den nye
tømmekalenderen som kommer i desember i år.
Hver kupong gir rett til å levere en liten bilhenger på inntil 2m 3 avfall.
Farlig avfall og elektroavfall kan leveres gratis på miljøstasjonene.

