
 

 

Bakgrunn for saken 

Avslutte optisk sortering og endring av innsamlingsrutiner  

Optibag- anlegget på Røssvoll er utslitt etter 20 år og må enten oppgraderes eller avsluttes. Stadige 
reparasjoner og frykt for et større havari, gjør at administrasjonen, styret og representantskapet 
mener beste løsning er å avslutte denne typen sortering og heller videreføre det husholdningene 
allerede gjør. Dvs. å holde de forskjellige avfallsfraksjonene adskilt gjennom hele prosessen fra 
forbruker til sluttbehandler. Omleggingen gjør at det tilkommer en ekstra avfallsdunk hos 
abonnentene. I borettslag med Molock (nedgravd løsning) vil matavfall erstatte glass/metall og egne 
glass/metall- containere settes opp, eller at man deler dagens innkast for restavfall i to. Et lokk for 
restavfall og ett for matavfall. Det vil være positivt at avfallstypene ikke blandes etter sorteringen 
som allerede er gjort i kjøkkenbenken, og at man følger trenden i samfunnet med stadig økende 
fokus på miljøkravene for behandling av avfall. Vi er alle en del av det «grønne skiftet» og HAF IKS i 
særdeleshet. Alle husstander informeres i forkant.  

Miljø og økonomi 

Miljøgevinsten er stor da vi tar sikte på å behandle alt innsamlet matavfall innomhus. Laste i tette 
containere, også innomhus og utilgjengelig for kråkefugler. Flyge- avfall og spredning via vind og fugl 
er i dag et stort problem. Dagens drift inne på anlegget gjør at det kjøres ca. 1100 kilometer med 
hjullaster i løpet av et år. Med den planlagte omleggingen regner vi med å halvere antall kjørte 
kilometer. Det vil også bli en betydelig nedgang i strømforbruket, da drift av Optibag- sorteringen 
utgjør ca. 1/3 del av det totale forbruk ved avfallsanlegget. Ser vi på et 10 års perspektiv fremover, og 
til tross for innkjøp av egne mat- dunker, vil en slik omlegging gi besparelser på ca. 20 millioner, ref. 
vedlagt regneark. En slik besparelse vil bidra til å bremse kostnadsøkningen med behandling av avfall 
og dermed også renovasjonsgebyret til husholdningene.  

Innsamlingsrutiner 

Innsamling av matavfall vil bli hver 14. dag i stedet for ukentlig. Det samme gjelder for restavfall. 
Altså besøk av renovatør ukentlig som tidligere, men matavfall og restavfall hentes separat. Årsaken 
er at det da ikke vil øke antall kjørte mil for renovatørene og kostnadene holdes nede. 

Endringer i forhold til dagens forskrift  

• Alle avfallsfraksjoner blir samlet inn hver for seg og ikke blandet i samme bil 
• Den største endringen for abonnentene er at det blir et nytt innsamlingspunkt hos alle 

husstander (egen matdunk) 
• Husholdningsplast (emballasje) i egen blank- sekk 
• Rødboks leveres på gjenbruksstasjon eller mobilt mottak (farlig avfall) 
• Under definisjon av avfallsfraksjoner, henvises det nå til egen sorteringsguide i stedet for 

oppramsing av avfallstyper i selve forskriften 


