informerer

Hytterenovasjon

GIR tar hytteavfallet!
Alle hytter og fritidseiendommer i Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal er
med i en obligatorisk renovasjonsordning. Derfor er du velkommen til å kaste
hytteavfallet i containere/beholdere vi har plassert ut på strategiske steder
i hele GIR-området.

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Hærnesvegen 299
2116 Sander

Servicetelefonen 62 96 01 80
Mandag - fredag 08.30 - 15.00

Vi svarer på spørsmål om renovasjonsordningen
eller du kan gi melding om for eksempel:
Telefon:
E-post:
Nettside:

62 96 01 80
post@gir.hm.no
www.gir.hm.no

- Fulle containere eller beholdere
- Hvor containere/beholdere er plassert
- se også www.gir.hm.no
Oppdatert 11.06.2020

Hytteabonnement
Som hytteabonnent kan du velge mellom to ulike abonnement:
Alternativ 1: Hyttecontainer/store beholdere med kildesortering

1.

Hyttecontainer/beholdere med
kildesortering

Avfallet bringes til felles containere og store
beholdere som er merket med ”hytterenovasjon”.
Her betaler du gebyr etter satsen for hytterenovosjon.
Restavfall:
hyttecontainer eller beholder med grått lokk
Papir, papp og drikkekartong:
Beholder med blått lokk
Glass- og metallemballasje:

Beholder med brunt lokk

2.

Ordinær husholdningsrenovasjon med kildesortering

Dersom du bruker hytta/fritidsboligen mye har du
mulighet til å velge dette abonnement. Egne beholdere eller samarbeid med naboene om felles
beholdere. Her betaler du for husholdningsrenovasjon.
På våre hjemmesiderfinner du bestillingsskjema
for renovasjon. Se i tillegg renovasjonsforskriften
med tilhørende retningslinjer, her finner du krav
til kjørbare veier, hentetillegg med mer. Det er en
forutsetning at GIR trafikkerer veien, se pkt. 3.24
i retningslinjene til renovasjonsforskriften.

Fritak for hytterenovasjon
Det er en lovpålagt renovasjonsordning for alle bygninger som er registrert som hytte/fritidsbolig, eller boliger som benyttes som fritidsbolig.

Bare unntaksvis kan det gis fritak fra hytterenovasjonsordningen:
Det kan gis fritak i de tilfeller hvor hytta/fritidsboligen er i en slik tilstand at den ikke lenger egner seg for bruk og av den
grunn er avstengt.

Behandling av fritakssøknader
Søknader som er mottatt etter at fakturaene for inneværende termin er sendt ut blir behandlet først neste termin. Fritakssøknad må sendes skriftlig og inneholde gnr./bnr., eiers navn og adresse, begrunnelse for søknad gjerne med dokumentasjon for eksempel bilder.

Husk å kildesortere avfallet
GIR har plassert ut hyttecontainere/hyttebeholdere på strategiske steder i kommunene, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og
Nord-Odal. Som hytteabonnent kan benytte hvilken hyttecontainere/hyttebeholdere som passer deg best, uavhengig av
hvilken kommune du har hytte i. Her kan du kaste husholdningsavfall fra hytta som restavfall, papir, papp og drikkekartong og
glass– og metallemballasje. Se kart for plasseringer.

Mat– og restavfall
inkludert husholdningsplast

Papir, papp
og drikkekartong

Restavfall er det avfallet som du ikke
får kildesortert når alt er kildesortert.
Legg avfallet i bæreposer, og kast posen i restavfallsbeholderen med grått
lokk eller containeren merket med
hytterenovasjon.

I papirbeholderen med blått
lokk kaster du papir , papp og
drikkekartong. Nesten alt av
papir og papp skal i beholderen.
Pass på at papiret/pappen er
ren og tørr.

Glass– og
metallemballasje

I beholderen med brunt lokk kaster du
kun glass– og metallemballasje fra mat/
drikke.
Ikke legg glass– og metallemballasje i
plastposer, men kast det løst i beholderen.

Brett sammen pappesker slik at
de tar mindre plass.
Matavfall

Aviser, ukeblader

Syltetøyglass

Plastemballasje (husholdningsplast)

Tidsskrifter, reklame

Barnematglass

Bleier/bind

Skrivepapir

Vinflasker

Støvsugerposer

Pappesker, bølgepapp

Tranflasker

Bakepapir/matpapir

Bøker

Dressingflasker

Tilgriset papir

Pizzaesker, cornflakesesker

Aluminiumsfolie

Tørkepapir/servietter

Eggekartonger

Folieformer (fiskegrateng, kylling)

Kattesand/hundeposer

Drikkekartong

Brus– og ølbokser uten pant
Syltetøylokk og korker av metall
Leverposteibokser
Makrellbokser
Hermetikkbokser
Kaviar– og majonestuber (tomme)

Dette er ikke husholdningsavfall:
Grovavfall som tepper, møbler madrasser, trevirke, bygningsmaterialer, farlig avfall, elektrisk og elektroniske avfall, kuldemøbler og hvitevarer skal ikke legges i eller utenfor beholderne/containerne
uansett om du er eier av hytte eller bolig. Dette er avfall som skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller den mobile gjenvinningsstasjonen. Det meste kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Eidskog, Sjøli
Matrandvegen 215, 2230 Skotterud

Tirsdag og torsdag

13.00—19.00

Tlf. 94 88 13 07

Fredag (1. april—1. okt.)

13.00—19.00

Mandag—fredag

08.00—19.00

Hærnesvegen 299, 2116 Sander

Tirsdag og torsdag

13.00—19.00

Tlf. 94 86 20 50

Mandag (1. april—1. okt.)

13.00—19.00

Storsjøvegen 3005, 2120 Sagstua

Mandag og onsdag

13.00—19.00

Tlf. 91 11 60 12

Fredag (1. april—1. okt.)

13.00—19.00

Kongsvinger, Rasta
Klettavegen 6, 2211 Kongsvinger
Tlf. 91 11 48 36

Sør-Odal, Hernesmoen

Nord-Odal, Sandskogen

Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene
Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene skal kildesorteres i containere merket med ulike fraksjoner. For å gjøre
besøket enkelt og effektivt anbefaler vi at du sorterer avfallet i forkant av besøket.
Alt avfall skal medbringes ferdig sortert i gjennomsiktige sekker eller ligge løst på hengeren (grovavfall og store
enheter). På den måten ser vi hva du har med deg og får sørget for at det havner i riktig container. Deretter sørger vi for
at alle materialene blir gjenvunnet til nye produkter.
Fra 2019 er det GRATIS å levere restavfall i gjennomsiktige sekker.
Andre avfallstyper som er GRATIS å levere: Papir og papp, glass- og metallemballasje, plastemballasje fra
husholdningen, elektrisk og elektronisk avfall, kuldemøbler, hvitevarer, metaller, trevirke, impregnert trevirke, farlig
avfall, gips, inert avfall, hard plast.

PRISER (private husholdninger)
Restavfall levert løst i gjennomsiktige sekker
Restavfall levert på henger, grovavfall og store enheter

GRATIS
Inntil 1 m³
Over 1 m³

GRATIS
Kr. 100,-

Pr. m³

Restavfall levert i sekker som ikke er gjennomsiktige

Kr. 100,-

Pr. sekk

Restavfall levert i GIR’s plastretursekk

Kr. 100,-

Pr. sekk

