Farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) inneholder stoffer som kan være skadelige for dyr, mennesker og
miljø. Det er derfor viktig at mest mulig av dette avfallet samles
inn, slik at det kan behandles på riktig måte. Dessverre er det
fremdeles mye av denne typen avfall som ikke samles inn, men
havner på avveie som forurensning.
Innbyggerne i IRMAT-kommunene Bø, Hjartdal,
Notodden og Sauherad vil fra 2005 få et bedret
tilbud for å kvitte seg med farlig avfall og små
elektriske produkter. Hver husholdning får utdelt
en «rødboks» til oppsamling av farlig avfall og
småelektronikk. Fire ganger i året kan boksen
settes ut på den hentedagen du har for det øvrige
avfallet. Se boksens lokk for nærmere beskrivelse av
hva som er farlig avfall og hvordan hentingen foregår. Med det håper vi at mer av avfallet kommer inn
slik at mindre havner i naturen, i avløpet og andre
uheldige steder!
IRMAT ønsker å legge forholdene til rette for
at den enkelte skal ha best mulig forutsetning for
å levere avfallet til forsvarlige ordninger.
Viktig!
•
•
•
•
•

Boksen skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Farlig avfall skal leveres i tett emballasje for å unngå søl.
Hvis produktetikett mangler, så skriv på hva innholdet er.
Rødboksen settes ut på samme sted som annet avfall.
Renovatøren tar ikke med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen.
Det samme gjelder avfall som ligger ved siden av boksen.

Henteuker for farlig avfall og små elektriske produkter
Boksen hentes på samme ukedag som det øvrige avfallet hentes
Kommune

Uke/dato

Uke/dato

Uke/dato

Notodden*/Hjartdal 8 (21.-25.2)

19 (9.-13.5)

32 (8.-12.8)

42 (17.-21.10)

Notodden**

9 (28.2-4.3)

21 (23.-27.5)

33 (15.-19.8)

43 (24.-28.10)

Bø

10 (7.-11.3)

22 (30.5-3.6)

34 (22.-26.8)

44 (31.10-4.11)

Sauherad

11 (14.-18.3)

23 (6.-10.6)

35 (29.8-2.9)

45 (7.-11.11)

*

Uke/dato

Hentes på Svelgfoss, Yli, Søndre og Nordre Vestsidaveg, Gransherad, Tinnoset,
Bolkesjø, Lisleherad, Grønnvollfoss, Årlifoss.
** Resten av Notodden kommune

Ta vare på denne informasjonen

Ny ordning for farlig avfall
og små elektriske produkter
– henteordning i rød boks

Andre leveringsmuligheter
Innføringen av rødboksen medfører at de ubetjente miljøstasjonene for farlig avfall ved
bensinstasjoner, brannstasjoner osv. tas bort (med unntak av i Sauland). Dersom du har mer
farlig avfall og EE-avfall enn det som får plass i boksen, eller har gjenstander som er for
store, kan du levere avfallet gratis på gjenvinningsstasjonene:
•
•
•
•

Bø: Grivimoen gjenvinningsstasjon (ved Lommerud transport)
Hjartdal: Sauland bensinstasjon – henvend deg til betjeningen
Notodden: Goasholtmyra avfallsanlegg
Sauherad: Ryntveit gjenvinningsstasjon (ved Sunde transport)

Husk at alle som forhandler elektriske og elektroniske produkter har plikt til å ta imot
EE-avfall gratis!

Hvordan åpne boksen?
Boksen har barnesikring. For å åpne den, bruk begge hendene og hold dem på siden av
boksen. Press tommelen mot de to låsene.

Ekstra sikring
Boksen er klargjort for hengelås, dersom det er ønskelig med en ekstra sikring av innholdet.

Har du spørsmål?
For spørsmål om ordningen kontakt: IRMAT AS, telefon 3502 7600, www.irmat.no

I boksen oppbevarer du
•
•
•
•

Olje og oljeprodukter
Sterke syrer, baser, lut, knappcellebatterier, oppladbare batterier o.l.
Maling, beis, lakk, lim, løsemidler, bunnstoff til båt, trykkfarger o.l.
Hobbykjemikalier, fotokjemikalier, plantevernmidler, ugressmidler,
insektmidler, soppmidler, rottegift
• Rengjørings- og vedlikeholdsmidler som flekkfjernere, toalettrens,
rustfjernere, motorrens, låsspray o.l.
• Elektriske- og elektroniske produkter som hårføner, vaffeljern,
barbermaskin, mobiltelefon o.l.
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