
Til alle husstander i Fjellregionen
Høsten 2020 endrer vi måten vi samler inn avfall fra husholdninger i Fjellregionen.  

Det er den største endringen siden vi startet med kildesortering i 1999, og betyr at du 
også må gjøre endringer hjemme hos deg. Den nye ordningen starter i september, så 
du har god tid til å finne løsninger som fungerer hos deg. 
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Mer og enklere kildesortering
Den viktigste endringen er at det nå blir kildesortering av matavfall. I tillegg gjør vi det enklere å 
sortere papp og papir, og vi innfører henteordning for glass- og metallemballasje. Det betyr at du ikke 
lenger behøver å dra til returpunktet med dette avfallet. Målet er mer og enklere kildesortering, i tråd 
med nasjonale og europeiske målsettinger om å redusere klimagassutslipp, og utnytte ressursene i 
avfallet på en bedre måte. 

Søppeldunk i stedet for sekk 
Som en del av endringen tar vi i bruk dunk til avfallet. Hver husstand vil i løpet av sommeren få utdelt 
fire dunker, til matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall. Farge og ikon på 
lokket vil vise avfallstype i dunken. Vi vil dele ut egne poser til matavfall, og sekker til plastemballasje. 

Du får fire dunker

Matavfall
Mat som ikke kan 
spises, inkludert 

tørkepapir  
med matsøl,  

kaffegrut, teposer, 
eggeskall, og  

ellers alle  
typer matavfall,  
uten emballasje. 

Matavfallet  
legges i utdelte  
matavfallsposer. 

Restavfall 
Restavfall er det 
som blir igjen når 
du har sortert ut 

alt som kan gjen-
vinnes. Restavfall 

består ofte av 
materialer som 

vanskelig lar  
seg skille fra 
hverandre.

Papp og papir
For å gjøre det  
enklere skal alt 
papir sorteres  
i samme dunk.  
Omfatter både 
aviser, drikke- 

kartong,  
emballasje- 
kartong og  
bølgepapp.

Glass- og  
metall- 

emballasje
Gjelder ikke  

annet metall  
enn emballasje. 

Skal være rengjort  
i kaldt vann. Ikke 
krystallglass eller 
ildfast glass, da 
det har et annet 
smeltepunkt enn 
glassemballasje. 

Plast- 
emballasje

Leveres i gjenn-
omsiktig sekk slik 
som i dag, og skal 
være ren og tørr. 
Plastemballasje 

er innpakning som 
har vært rundt 
matvarer og  

andre produkter.

Mer informasjon om hvordan du kildesorterer og hva som skjer med avfallet, finner du på www.fias.no, 
og i FIAS-posten som kommer i august. 

Når kommer dunkene? 
FIAS leverer ut dunkene i perioden april-august. Du vil få en SMS når vi starter utkjøring der du bor. 
Oversikt over når vi kommer til de ulike områdene vil også finnes på www.fias.no.

Dunkene vil være merket med adresse, og blir plassert der de skal stå på hentedag. Det betyr at du 
må følge med på når og hvor dunkene er satt ut. 

Det er viktig at farlig avfall, batterier og elektrisk avfall ikke kastes som restavfall,  
men leveres til en forhandler eller en av de betjente gjenvinningsstasjonene.



Brukes ikke før i august!
Selv om FIAS leverer ut dunkene i sommer, tømmes de ikke før de nye rutene innføres i september. 
Det er derfor svært viktig at du ikke tar i bruk dunken for matavfall før tidligst to uker før første 
tømmedag i september. For restavfall brukes sekkene som ble delt ut i mai 2019. For papp, 
kartong, glass- og metallemballasje benyttes returpunktene ut august.

Hvor ofte vil avfallet hentes?

Matavfall 
hver  

2. uke Plast- 
emballasje

hver  
4. uke

Papp og 
papir 
 hver  

4. uke

Glass- og 
metall- 

emballasje 
hver  

12. uke

Restavfall 
hver  

4. uke

Hva er størrelsen på dunkene?
Dunkstørrelsene er tilpasset hvor ofte de skal tømmes, type abonnement og antall abonnenter 
som eventuelt samarbeider om felles dunker. Les mer om ulike dunkstørrelser på www.fias.no.

Når hentes avfall hjemme hos meg? 
Med nye avfallstyper og endret innsamling vil mange også få ny hentedag for avfallet. 

Tømmekalenderen viser når avfallet hentes for din eiendom, og kalender for 2. halvår 2020 vil  
være tilgjengelig fra 1. juni. Du kan laste ned tømmekalender for din eiendom på www.fias.no,  
eller ta kontakt med FIAS for å få den tilsendt på papir. Du kan også få melding om hentedag  
i app’en MinRenovasjon, eller på SMS.  
Les mer om dette på www.fias.no. 

Hvor skal dunken stå? 
På hentedag må riktig dunk settes fram der du fikk den 
utlevert. Den skal stå maks 3 meter fra veien. Dunken 
plasseres med håndtaket frem, uten hindringer. På den 
måten blir innsamlingen så effektiv som mulig. Utenom 
hentedag velger du selv hvor du vil ha dunkene.

Samarbeide med naboen?
Som hovedregel vil FIAS kjøre de samme veiene som i dag. Noen steder kan det bli mange dunker 
på samme sted. Da kan dere velge å samarbeide og ha færre, større dunker. Mange har allerede 
varslet FIAS om at de ønsker å samarbeide, men det er ikke for sent. Ta kontakt med FIAS på 
telefon eller via skjemaet på nettsiden for å melde fra om du har avtalt å samarbeide med en eller 
flere naboer. Der flere samarbeider om dunk, vil vi dimensjonere dunkene basert på antall og type 
renovasjonsgebyrer.
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Lurer du på noe mer? Informasjon om den nye ordningen kan du også lese på våre nettsider, 
og i august får du FIAS-posten levert i postkassa. Der får du mer informasjon om riktig sortering 
og andre detaljer. For andre spørsmål kan du ta kontakt med oss på telefon 62 49 48 00.

Vi håper du blir fornøyd med ny ordning, og blir med på den  
nasjonale dugnaden for mer kildesortering. 

Med vennlig hilsen  
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as
v/Jan Otto Saur, Daglig leder


