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INFORMASJON OM AVFALLSORDNINGEN FOR FRITIDSBOLIGER I FJELLREGIONEN

HYTTEPOSTEN

ÅPNINGSTIDER  
På baksiden finner du åpningstidene for 
alle gjenvinningsstasjonene våre, både faste 
ukedager og lørdager i sommerhalvåret.

SORTERING  
Hva kan du levere på returpunkt og  
hva skal til gjenvinningsstasjonen?  
Se sorteringsguiden på innsiden.

SAMMEN GJØR VI FJELLREGIONEN AVFALLSFRI
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Brenner du 
avfall på hytta?



Restavfall Rent papir Klær 
og sko

Hageavfall 
og rent 
trevirke

EE - avfall Farlig 
avfall

KAN LEVERES GRATIS PÅ ET RETURPUNKT 

KAN LEVERES GRATIS PÅ EN GJENVINNINGSSTASJON 200,- pr.m3

Bøker Grov-
avfallMetallRene

masser
Bølge-
papp Kartong Plast-

embalasje

Glass- og 
metall-

emballasje

Sorteringsveileder for hytter 2020

Brannårsak: batteri 
22. oktober i fjor er en 
arbeidsdag en av våre sjåfører 
ikke glemmer så lett. Da tok 
det plutselig fyr i avfallet som 
akkurat hadde blitt tømt inn 
i en renovasjonsbil. Det viste 
seg at det var et litium-batteri 
som ble klemt og tok fyr da 
komprimatoren ble satt igang. 
Heldigvis oppdaget sjåføren 
brannen raskt og fikk avfallet 
ut av bilen før det tok fyr for 
alvor, og vi unngikk heldigvis 
skade på både folk og utstyr. 

Ulovlig å brenne avfall
Hvis man brenner avfall, er det i tillegg til brannfaren, 
stor risiko for utslipp av giftige stoffer. Derfor er det 
ikke tillatt å brenne bygningsmaterialer, plast, olje, eller 

andre petroleumsprodukter og kjemikaler. Elektriske 
produkter inneholder også slike stoffer, og skal ikke 
kastes på bålet. Lever heller farlig avfall, elektriske 
artikler, møbler og andre gjenstander til en av FIAS 
sine gjenvinningsstasjoner, så sørger vi for forsvarlig 
håndtering og gjenvinning. Det avfallet vi brenner, 
gjenvinnes til energi i fjernvarmeanlegg. Røyken renses 
i avanserte filtre, og asken deponeres forsvarlig, uten 
risiko for spredning av giftstoffer.

Brann i avfall
Brann i avfall er et økende problem i Norge. Årsakene er flere, men vi vet at batterier kan ta fyr, og 
vi har også opplevd at varm aske har ført til brann i en container for restavfall. 
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Hvordan unngå brann i avfall
For å unngå brann i avfall har vi noen enkle huskeregler:
• Batterier og elektriske gjenstander skal ikke kastes sammen 

med restavfallet, men leveres til forhandler eller en betjent 
gjenvinningsstasjon.

• Aske kan kastes som restavfall, men må først være helt avkjølt!
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Mer informasjon om sortering og levering finner du på fias.no

På nettsidene til DSB finnes det klare regler 
for når det er lov å brenne bål. Bålbrenning er 
varslingspliktig i tidsrommet 15. april til og med 
15. september. Selv om det er generelt bålforbud, 
har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det 
ikke kan starte en brann. Sjekk alltid hvilke regler 
som gjelder for din kommune før du tenner bål. 

Tips for trygg bålbrenning:
• Bålrenningen må utføres forsvarlig.
• Bålbrenning foregår på eget ansvar.
• Tillatelse skal være innhentet  

fra grunneier.
• For å unngå unødvendige utrykninger 

ved større bål varsle Alarmsentral Brann 
Innlandet på tlf.: 611 48 000 samme dag 
som brenning. 

• Det må tas hensyn til skogbrannfare  
og vindforhold.

• Det skal være en edru person som  
har ansvar for brenningen.

• Det skal være tilstrekkelig med 
slokkeutstyr tilgjengelig.

• Ansvarlig bør ha tilgjengelig mobil-
telefon. Telefonen bør også kunne 
benyttes til varsling av brannvesenet.

• Det er ikke tillatt å brenne 
bygningsmaterialer.

• Det er ikke tillatt å brenne plast,  
olje, andre petroleumsprodukter  
eller kjemikalier.

• Det må sørges for nødvendig 
etterslokking og etterkontroll.

Dette må du vite før du tenner bål
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Åpningstider på våre 
gjenvinningsstasjoner

Last ned 
MinRenovasjon 
på www.fias.no
/minrenovasjon

MinRenovasjon
 FIAS-informasjonen du trenger 

– rett i lomma 

Skann QR-koden 
for å laste ned 
app-en til din 
telefon.

Du er velkommen til å bruke alle våre gjenvinningsstasjoner.  
Kart finner du via www.fias.no, app’en Min Renovasjon eller 
Google Maps.

FIAS-infomasjon på mobilen
I mobil-app’en Min Renovasjon finner du kart med 
alle våre returpunkter og gjenvinningsstasjoner.  
Min Renovasjon kan lastes ned fra AppStore hvis 
du har iPhone, Google Play dersom du har Android. 
App’en er gratis både å laste ned og å bruke.

ALVDAL KOMMUNE

ENGERDAL KOMMUNE

FOLLDAL KOMMUNE

HOLTÅLEN KOMMUNE

OS KOMMUNE

RENDALEN KOMMUNE

RØROS KOMMUNE

STOR-ELVDAL KOMMUNE

TOLGA KOMMUNE

TYNSET KOMMUNE

Drevsjø gjenvinningsstasjon 
Tirsdag kl.13-18
Lørdagene 16/5, 13/6, 27/6 og 
15/8 kl.11-14 

Sømådalen  (mobil stasjon)
Lørdag  20/6 og 5/9,  
kl. 9-11.30 
 

Elgå (mobil stasjon)
Lørdag 20/6  kl.14.30-17

Alvdal gjenvinningsstasjon 
Mandager kl.12-19
Onsdag kl.14-18
Lørdagene 2/5, 16/5, 6/6 og 
22/8 kl.11-14

Elvål gjenvinningsstasjon 
Mandag kl.14-18
Lørdagene 9/5, 6/6 og 1/8  
kl.11-14  
 

Åkrestrømmen  
gjenvinningsstasjon
Fredag kl.14-18
Lørdagene 2/5, 20/6, 8/8 og 
12/9 kl.11-14

Folldal gjenvinningsstasjon 
Torsdag kl.14-19
Lørdagene 9/5, 23/5, 13/6, 
4/7, 8/8 og 5/9 kl.11-14

Røros gjenvinningsstasjon 
Mandag og torsdag kl.11-19
Onsdag kl.14-18
Lørdagene 2/5, 23/5, 13/6, 
4/7, 1/8, 5/9 og 3/10 kl. 11-14

Koppang gjenvinningsstasjon
Mandag kl.14-18
Onsdag kl.12-19
Lørdagene 25/4, 9/5, 23/5,  
27/6, 22/8 og 3/10 kl.11-14

Ålen gjenvinningsstasjon 
Tirsdag kl.13-19
Lørdagene 25/4, 6/6, 15/8 og 
19/9 kl.11-14

Tolga gjenvinningsstasjon 
Torsdag kl.14-19
Lørdagene 9/5, 23/5, 8/8 og 
12/9 kl.11-14

Tynset gjenvinningsstasjon 
Tirsdag og fredag kl.11-19
Lørdagene 2/5, 16/5, 13/6, 
4/7, 15/8 og 19/9 kl.11-14 
 

Kvikne (mobil stasjon)
Mandagene 25/5, 29/6, 27/7, 
31/8 og 28/9 kl.14-18

Os gjenvinningsstasjon 
Onsdag kl.14-19
Lørdagene 16/5, 20/6 og 22/8 
kl.11-14 
 

Tufsingdalen (mobil stasjon)
Lørdagene 6/6 og 12/9 
kl.9-11.30

Ansvarlig Redaktør: Jan Otto saur 

Fjellregionen  
interkommunale 
avfallsselskap

Tlf. 62 49 48 00
firmapost@fias.no
www.fias.no


