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Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS  Nr. 1 – 2017

Ta gjerne vare på ROAF-posten – den er full av nyttig informasjon!       >>>

Sorteringsguide 
side 6 –7

Møt ROAFs miljøagenter 
side 10

Hva kan du levere på våre  
gjenvinningsstasjoner? 
side 11

ROAF- posten

side 12 

ROAF har lansert

avfalls- 
app!
Finn din tømmekalender,  
og få varsling om henting 
på mobil. 

Gratis  
app!

Les mer 
på side 3 

Fra 1. juni 2017 tar ROAF kun imot gjennomsiktige 
avfallssekker på våre gjenvinningsstasjoner. 

Les mer på side 12 

Fra sorte til  
GJENNOMSIKTIGE 
AVFALLSSEKKER!



Du leverer – vi sorterer!

K L ÆR DU  
IKK E TR E NGE R …

Klær og tekstiler skal  
ikke i restavfallet.  
Alt skal leveres til UFF  
– uansett kvalitet.
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Øivinds  
hjørne

Hvorfor skal vi  
egentlig kildesortere?

Glass- og metallemballasje  
Visste du at glass- og metallemballasje kan smeltes om nær-
mest i det uendelige? At isolasjon/glava er gjenvunnet glass, 
og at metallemballasje blir til nye metallprodukter, som 
 felger, sykkelrammer, stoler osv? Men det er bare hvis du 
kildesorterer! 

Glass- og metallemballasje som kastes i restavfallet går til 
forbrenning – ikke til materialgjenvinning. I tillegg kan knust 
glass og skarpe metallkanter rive opp de grønne posene med 
matavfall, slik at disse ikke blir sendt til bio gassproduksjon. 

Det sliter også på maskiner og utstyr i ettersorterings an-
legget, noe som krever hyppigere vedlikehold og repara-
sjoner. 

Gjør det til en god vane å skylle godt ut av all glass- og 
metall emballasje uten pant, og lever til ett av våre mange 
retur punkter, når du likevel er i nærheten. Takk for at du 
 gjør en innsats for miljøet!
 

Klær og tekstiler skal ikke kastes i restavfallet, 
men leveres til UFF eller Fretex 
Hver og en av oss kaster 12,6 kilo klær og tekstiler hvert år. 
7,5 kilo, eller 60 % av dette, havner i restavfallet. Dette er klær 
og tekstiler som går til forbrenning, istedenfor til ombruk og 
materialgjenvinning. Det er trist. 

ALLE klær og tekstiler, også det som er hullete eller slitt, skal 
leveres til tekstil gjenvinning (UFF/Fretex). Det må være rent 
og tørt. Det som er for ødelagt til å gjenbrukes av andre, går til 
materialgjenvinning, og blir råstoff til nye klær, isolasjon i hus, 
bilmatter og mye mer. Alt kommer til nytte!

Takk for at du velger å kildesortere!  
Enkelt for deg – bra for miljøet!

Foto: M
arianne O

tterdahl-Jensen
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I LØSNINGEN VIL DU  
OGSÅ FINNE INFORMASJON OM:
• Tømmekalender for hele året.

• Åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner, og  
hva du kan levere.

• Sorteringsguide som viser hvor ulikt avfall skal leveres. 

• Returpunkter for glass- og metallemballasje i nærheten 
av din adresse.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, send en melding 
direkte i appen.

 VIL DU VITE NÅR VI HENTER 
AVFALL HJEMME HOS DEG? 
Last ned appen Min Renovasjon,  
og bestill varsling på mobil.

GRATIS

Last  

ned appen 

MIN  

RENOVASJON 

ROAF har lansert avfalls-app! 

SLIK LASTER DU NED APPEN:

1. Søk etter “Min Renovasjon”, og installer appen på mobilen 

2. Velg kommune 

3. Skriv inn adresse (det er mulig å lagre flere adresser)

4. Velg varsling 

5. Du er i gang :)

Du kan også  
finne dine hentetider  

på www.roaf.no 



GLASS- OG METALLEMBALLASJE 
- verdifulle ressurser som kan  
 gjenvinnes i det uendelige!

4

Det viktigste og enkleste vi kan gjøre for å spare miljøet, er 
å  hindre at avfall oppstår. Bruker du emballasje i glass og 
metall, kan det gjenvinnes nærmest i det  uendelige, uten å 
tape verdi. Gjenvunnet emballasje er ditt fremste bevis for 
samfunnsansvar og bærekraft. 

Det eneste du trenger å gjøre, er å 
benytte ett av våre mange retur-
punkter for glass- og metallemballasje, 
og ikke kaste verdifulle ressurser i 
restavfallet. Rett og slett mindre bruk 
og kast, og mere BRUK og SKAP.

Våre returpunkter
ROAF har utplassert over 200 retur-
punkter og brønner for glass- og metall -
emballasje i våre eierkommuner. 

Gled dere!
Innbyggerne i Aurskog-Høland og  
Rømskog har egen beholder for 
glass- og metallemballasje, det vil 
øvrige ROAF-kommuner også få i løpet 
av et par år. Inntil dette er på plass  
setter vi stor pris på at returpunktene 
benyttes.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

• ALLE glassflasker uten pant

• Vinflasker

• Syltetøyglass, rødbetglass etc.

• Tuber fra kaviar, majones o.l.

• Hermetikkbokser (leverpostei, makrell i tomat, 
fiskeboller etc.)

• Tomme telys i aluminium

• Aluminiumsfolie

• Aluminiumsbeger

• Metallkorker og lokk

• Spraybokser til  
matfett og krem

• Plastflasker og annen plastemballasje

• Porselen og keramikk

• Krystall

• Lyspærer og lysstoffrør

• Vindusglass

• Ildfast glass

• Kjøkken- og vinglass

• Stekepanner og kjeler

• Bestikk

• Sykkel- og bildeler

• Tørkestativ, paraplyer, kleshengere og verktøy

• Speil

Hva kan kastes i beholderen for glass- og metallemballasje?

JA TAKK! NEI TAKK!

Ditt nærmeste  
returpunkt for glass-  
og metallemballasje  

finner du på www.roaf.noALLE kan benytte avfallsbrønnene for glass- og metall-
emballasje som er plassert ut i ulike borettslag og sameier.



GLASS- OG METALLEMBALLASJE 
- verdifulle ressurser som kan  
 gjenvinnes i det uendelige!
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TIPS FOR Å KOMME I GANG MED 
 SORTERING AV MATAVFALL:
• Har du ikke matavfallskurv til den grønne posen, send en 

e-post til firmapost@roaf.no

• Det finnes flere praktiske sorteringsløsninger for deg 
som ikke har god plass – både å få kjøpt og av den selv-
konstruerte, kreative sorten.

• Grønne poser får du GRATIS – bl.a. på våre gjenvinnings-
stasjoner og på servicetorget i kommunen din. Har du egen 
avfallsbeholder (med to hjul), kan du knyte en grønn pose på 
restavfallsbeholderen din ute, og du får en ny rull ved neste 
tømming. Dere som bor i borettslag o.l. får utdelt poser «på 
døra» to ganger per år.

Skulle du begynt i går? Ikke vent til i morgen! 
Kast matavfall i grønn pose – i dag!
Over tre år etter oppstart av 
ordningen med kildesortering av 
matavfall, er det fortsatt hele 50 % 
av oss som ikke sorterer matavfall 
i grønn pose. Det betyr at 50 % av 
vårt matavfall går til forbrenning, og 
ikke til produksjon av miljøvennlig 
biogass og biogjødsel. 

Hadde alle gjort kildesorterings jobben sin, 
ville dette hatt en positiv effekt – ikke bare 
på miljøet – men også på renovasjonsgebyret 
og på alles lomme bok. De 50 % som kilde-
sorterer matavfall i grønn pose gjør imidlertid 
en kjempe jobb! Det er nesten utelukk ende 
matavfall i de grønne posene vi mottar på 
ettersorteringsanlegget.

Av dårlige unnskyldninger for ikke å sortere 
matavfall i grønn pose finnes det mange. Av 
gode – ganske få...

En grønn pose for sortering 
av matavfall tar ikke mye 
plass. Er du sikker på at du 
ikke har plass til denne?

Det finnes mange gode sorterings løsninger  
som er enkle å montere, også på små kjøkken!  
Kan kjøpes hos f.eks. IKEA og Clas Ohlson.

Takk til deg som  sorterer 
matavfall i grønn pose, og 
som bidrar til en grønnere 
 hverdag!

Foto: Johnny Syversen for LOOP



Hentes av ROAF 

HENTEORDNING

Vanlig  
handlepose

HENTEORDNING

Beholder for  
mat- og restavfall

Beholder for  
papp / papir / kartong

BRINGEORDNING

Returpunkt for glass-  
og metallemballasje

HENTEORDNING

Husk 
dobbel 
knute!

BRINGEORDNING

Gjenvinningsstasjon  
og tøyinnsamling

Matavfall Restavfall 
inkludert plast

Papp / papir / kartong Glass-/ 
metallemballasje

Tekstiler / klær / sko

.
.

.
.

..

.

.
. .

.
.

.
. .

.
.

.
.
.

. .
.
. .

.. . . . ..
.

. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
. .

.
.. .

.
..

Skall / skrell / skrotter /
gammel frukt /  

grønnsaker

Bakverk

Teposer / kaffefilter /
kaffegrut

Fisk / skalldyr

Kjøttrester / bein

Eggeskall

Mindre mengder tilgriset 
tørkepapir og servietter

Nøtteskall

Plastemballasje fra kjøtt /
fugl /f isk / frukt / bær /

grønt og pålegg

Plastflasker for vaske
midler / sjampo /dressinger

Potteplanter / blomster

Stearinlys

Sneiper og snus

Kaffekapsler

Bleier

.
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.
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Avkjølt aske / grillkull

Aviser

Reklame

UKEBLADUKEBLAD

Ukeblader / tidsskrifter /
magasiner / bøker

Melk/ juicekartonger

Tomme tørkepapir/
dopapirruller

Konvolutter

Pizza/ yoghurt/
frokostblandingkartong

Aluminiumsemballasje /
folie

Glass / flasker

Hermetikkbokser

Metallokk/korker

Øl/ mineralvannsbokser 
uten pant

Metalltuber

Telyskapsler

Klær

Sko / vesker / belter

Håndklær

Gardiner

Sengetøy

Utslitte tekstiler / 
klær / sko

Bringes av deg til gjenvinningsstasjon / returpunkt

DIN SORTERINGSGUIDE I HJEMMET



Grovavfall
ombruk

R

Sorteringsguide 
 for R

O
A

F

Tlf: 07623 
e-post: firmapost@roaf.no
www.roaf.no

BRINGEORDNING BRINGEORDNING BRINGEORDNING BRINGEORDNING

Hageavfallsmottak Gjenvinningsstasjon eller
retur til forhandler

Årlig innsamling av  
farlig avfall eller til 

gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjon

Hageavfall EE-avfall Farlig avfall Grovavfall / ombruk

MILJØBIL

Roaf kompostjord

Elektriske leker

Mobiltelefoner

Klokker

Blinkesko

Barbermaskiner

Hårfønere

Datautstyr

Hvitevarer

Ledninger

Gress

Løv

Kvist / greiner

Ugress

Potteplanter / blomster

Juletrær

Batterier

Lyspærer

Lim

Maling / beis / lakk

Spillolje

Kjemikalier

Spraybokser

Impregnert treverk

Treverk

Skrapjern

Hardplast

Møbler

Isopor

VHSkassetter

Byggavfall

Madrass/seng

Porselen, keramikk /
ildfaste former

FØLG OSS PÅ:

Hvis du lurer  
på noe som ikke er  

spesifisert her, kan du  søke 
etter det på sortere.no

Bringes av deg til gjenvinningsstasjon / returpunkt
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GJENVINNINGSSTASJON MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

SKEDSMO 
 GJENVINNINGSSTASJON
(Bøler avfallsdeponi)

07.00–20.00 07.00–20.00 07.00–20.00 07.00–20.00 07.00–15.00 09.00–16.00

AURSKOG-HØLAND  
GJENVINNINGSSTASJON
(Spillhaug)

10.00–20.00 08.00–16.00 10.00–16.00 10.00–20.00 Stengt 10.00–16.00

ENEBAKK 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt 13.00–20.00 Stengt 13.00–20.00 Stengt 10.00–16.00

FET   
GJENVINNINGSSTASJON

13.00–20.00 Stengt Stengt 10.00–16.00 Stengt 10.00–16.00

GJERDRUM 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt Stengt 13.00–20.00 Stengt Stengt 10.00–16.00

LØRENSKOG 
 GJENVINNINGSSTASJON

10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–16.00 10.00–16.00

NITTEDAL 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt 13.00–20.00 Stengt Stengt 10.00–16.00 10.00–16.00

SØRUM 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt 13.00–20.00 Stengt Stengt 10.00–16.00 Stengt

Nå utvider vi åpningstidene – igjen! 
fra 1. mai 2017

Oversikten gjelder for sommersesongen. Åpningstider fram til 01.05 og for vintersesongen (01.11-28.02), finner du på roaf.no eller i appen Min Renovasjon.
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Gå inn på www.facebook.
com/roaf.no og trykk Liker. 
Da holder du deg opp datert 
og mottar fort løpende 
nyheter og informasjon av 
betydning for deg. Du får 
også nyttige tips og råd om 
avfall og miljø!

Facebook
På Instagram kan du følge 
oss under navnet “dittroaf”. 
Her legger vi ut smått og 
stort om avfallssortering, 
glimt fra hver dagen vår, og 
arrangementer hvor du kan 
treffe oss. 

Instagram
På vår hjemmeside  
www.roaf.no finner du 
informasjonen du er ute etter 
– raskt og enkelt. Vi legger 
fort løpende ut aktuelle 
nyheter og du finner informa-
sjon om åpnings tider, hente-
tider, priser, gjen vinn ings-
stasjoner, retur punkter, 
avfalls  typer, tjenester  
og mye mer. 

www.roaf.no

Henting av restavfall 
våren 2017
På grunn av helligdagene i påsken og i mai/juni vil 
hentingen avvike noe. Informasjon om endringene 
finner du på www.roaf.no, eller du kan laste ned 
appen Min Renovasjon, og få hentetidene direkte 
på din mobil. Ved spørsmål kan du også ta kontakt 
med oss på telefon 07623.

ØKT DIGITALISERING 
AV INFORMASJON
Vi i ROAF har selvsagt et ansvar for å bidra til redusert 
avfallsmengde. Ett av tiltakene vi gjør er i større grad å 
digitalisere informasjonen ut til våre kunder. 

Ved å være aktive på flere digitale flater, er målet å nå bredere ut til alle 
husstander. Dere vil oppleve at mye av den informasjonen dere er vant  
til å få pr post, for fremtiden kun vil ligge på web. 

Miljøbil kjøring 
våren 2017

Miljøbilens rutetider for våren 2017 er sendt 
hjem til alle våre husstander pr. post. Tidene 

finner du også på www.roaf.no.

Enkelt for deg  
– bra for miljøet! 

Last ned appen Min 
 Renova sjon. Der finner  
du blant annet tømme-
kalender for hele året, og 
kan bestille varsling om 
henting på mobil.

Min Renovasjon

Gratis  
app!
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Miljøagentene hjelper til med 
informasjon, veiledning og tilrette-
legging for en best mulig avfalls-
håndtering i ditt boretts lag, sameie, 
skole, barnehage, rådhus etc. Vi vet 
at riktig informasjon og til stede-
værelse gir en positiv effekt for økt 
kildesortering, og vi har de riktige 
virkemidlene. Ta kontakt i dag! 

For å kunne nå kravene om økt 
materialgjenvinning og ombruk, er 

ROAF helt avhengig av deg som 
inn bygger. Alt starter i kjøkken-
benken din, og med den gode kilde-
sorteringsjobben du gjør. Hver dag, 
hele året. Miljøagentene er her for  
å bistå deg/dere – gratis! 

Enkelt for deg – bra for miljøet!

Miljøvennlig hilsen fra Miljøagentene 

Maria & Martin

Ta gjerne kontakt med 

MILJØAGENTENE

miljoagent@roaf.no

 
07623

– Vi er her for å hjelpe og bistå dere, og kommer 
gjerne på deres generalforsamlinger, styremøter og 
dugnader – gratis! Vi deltar også på festivaler og 
arrangementer i våre eierkommuner. Sammen skal 
vi bli best på materialgjenvinning i Norge!

Følg oss på 
facebook.com/roaf.no  

og på  
Instagram@dittroaf

Møt ROAFs 
Miljøagenter!
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Elektrisk og 
elektronisk avfall 

Farlig avfall

Hvitevarer

Glass- og 
metallemballasje

Hageavfall 

Papp, papir og kartong

Jern og metall

Klær, sko og tekstiler

Europaller

Vinyl og rørisolasjon

Hardplast

Det meste er GRATIS å levere på våre gjen vinn ings
stasjoner, hvis du som privatperson er flink til å sortere.

Du kan blant annet levere følgende avfalls typer GRATIS:

Følgende avfallstyper kan  
leveres mot betaling: 

Følgende avfallstyper  
tar vi ikke imot på våre  
gjenvinningsstasjoner:

Betalingssatser for private: 

Inntil 1 m3 kr. 100,-

1–3 m3 kr. 200,- 

3–6 m3 kr. 400,-

• Gips

• Brennbart avfall etter sortering 
(f.eks. sofa, isopor og bilderammer).

• Trevirke

• Vinduer som ikke er produsert  
i tidsrommet 1965–1990

• Ikke brennbart avfall  
(porselen, keramikk, isolasjon og rent 
glass). Har du over 1 m3 ikke brennbart 
avfall, henviser vi til Skedsmo eller 
Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.
Annet, som betong, stein og jord-
masser kan kun leveres til Skedsmo 
gjenvinningsstasjon.

• Eksplosiver 
Ta kontakt med Romerike 
 politidistrikt.

• Ammunisjon 
Ta kontakt med våpenkontoret  
ved Romerike politidistrikt.

• Fyrverkeri 
Leveres til Engelsrud NFI fyrverkeri AS, 
Smalvollveien 6, 0667 Oslo.

• Medisiner 
Leveres på alle apotek.

• Gassflasker  
(med unntak av propan og butan) 
Skal leveres tilbake til forhandler.

Hva kan du levere  
på våre gjenvinn ings-
stasjoner?

EPS, XPS, Cellegummi  
(gjelder det som er 
produsert før 2005 som 
inneholder farlig avfall).

Asbest  
(kan kun leveres på 
Aurskog-Høland 
og Skedsmo 
gjenvinningsstasjon).

Vinduer  
(kan kun leveres på 
Aurskog-Høland og 
Skedsmo gjenvinn ings-
stasjon). Gjelder kun isoler 
vinduer som er produsert 
i tidsrommet 1965–1990. 
Andre vinduer er definert 
som brennbart etter 
sortering og må betales for.

Dekk, både med og 
uten felg  
(ikke industridekk).

Impregnert trevirke

ROAF har totalt åtte gjenvinningsstasjoner, og det er enkelte forskjeller på hva som kan tas imot på 
de ulike stasjonene. På www.roaf.no finner du en oversikt over alle våre gjenvinningsstasjoner.



Design: Createurene.no

Trykk: RKGrafisk

www.roaf.no

Kontakt oss!
Tlf: 07623 
e-post: firmapost@roaf.no

Ved å bruke gjennomsiktige avfalls-
sekker bidrar du til at vi får kildesortert 
avfallet riktigere. 

Det er mye miljøfarlig avfall og små-
elektronikk som kastes feil, f.eks.; 
maling, lim, lakk, radioer, klokker, spray-
bokser, batterier, ledninger, lyspærer o.l.

Ved å innføre forbud mot sorte 
avfalls sekker, bedrer vi kontrollen av 
innholdet. Til beste for klima, kretsløp 
og miljø.

De som kommer til en av våre gjen   vinn-
ingsstasjoner med sorte avfalls sekker 
etter den 01.06.2017, må sortere over  
i gjennomsiktige sekker på anvist plass.

Det koster 100 kroner pr sorte sekk dersom 
du ikke sorterer selv. Du kan fortsatt levere 
løst avfall uten sekk, som før, for eksempel 
godt synlig på tilhengeren din. 

Fra sorte til  
GJENNOMSIKTIGE 
AVFALLSSEKKER!

HVOR FÅR DU TAK I GJENNOM-
SIKTIGE AVFALLSSEKKER?

• På alle våre gjenvinningstasjoner fra 
mai 2017.

• Hos flere butikkjeder og byggevarehus.

• Du finner en oversikt på www.roaf.no

Husk at de gjennomsiktige sekkene 
kan brukes flere ganger. 

Minner også om at sorte avfalls-
sekker til restavfallet hjemme heller 
ikke er tillatt, posene  skal være i 
bærepose format.

Ved bruk av gjennomsiktige   
avfalls  sekker, får man levere to 
sekker med brennbart avfall gratis!

Fra 1. juni 2017 kan du kun levere 
gjennomsiktige avfallssekker på 
våre gjenvinningsstasjoner. !


