VISSTE DU AT …
 Ecopro tar i mot matavfall fra mer en 50 kommuner. Ecopro tørr- og våtsorterer avfall fra
eierkommunene og lar det gjennomgå en termisk hydrolyse ved temperaturer over 133 ’C i
minimum 20 minutter. Dette sikrer at avfallsblandingen både steriliseres og hygieniseres
og vil garantere at (rest)produktene er 100% smittefrie. Videre sikrer det en høy
nedbrytning av organisk materiale til biogass (metan) og naturgjødsel som gir en høy
utnyttelse fra avfallet.
 plast kan gjenbrukes opptil 3 ganger
 hver husstand bruker ca 75 kg plast årlig.
 det kan ta over 100 år for naturen å bryte ned en bærepose
 hver husstand leverer inn ca 6 kg klær til Fretex hvert år
 du kan levere all slags sortert husholdningsavfall i ordinære mengder (inntil 3m3 ) gratis på
Tranamarka, Bratreitøra og Semsøra.
 når du setter fram to dunker samtidig, har renovasjonsbilen som kommer to adskilte
kammer som de tømmer avfallet i, og at avfallet viderebehandles i sortert tilstand. Husk å
plasser dunkens åpning mot vegen.

 småting - kopper og kar, div husgeråd, belter og pynt - du tenker å kaste, men som andre
kan ha nytte av (ikke elektriske gjenstander), tar vi imot på Tranamarka, Semsøra og
Bratreitøra til gjenbruk.
 Bruker du tøybleier kan du få refundert inntil kr. 1000 for innkjøp av disse mot å legg fram
kvittering.Tilbudet gjelder en gang pr aktive abonnement.

Matavfallsposer kan hentes ulike steder, se egen tømmekalender. Det er viktig at det bare
brukes matavfallsposer til matavfallet for å hindre feil sortering.
Restavfall kan samles i plastposer før du kaster det i restavfallsdunken. Vi ber om at det
benyttes vanlige plastposer, ikke svartsekker. Dette pga videre håndtering.
På returpunktene står det nå container for papp/papir/kartong, og en for glass/metall. På
de fleste punktene er det også kontainer for klær til Fretex.
Takk for ditt bidrag til å holde miljøtorgene ryddige!
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