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EIDSKOG: Nå vil GIR 
redusere restavfalls-
mengden ved å få folk 
til å sortere søpla 
bedre. Da må vi bruke 
klare søppelsekker, 
slik at innholdet kan 
kontrolleres.
JENS HAUGEN
jh@glomdalen.no

– Vi sliter med at folk putter alt 
mulig opp i svarte søppelsekker 
og kaster dem i restavfallscon-
tainerne ved gjenvinningssta-
sjonene våre, klager Trond Sø-
rensen. Han er daglig leder i 
Glåmdal Interkommunale Re-
novasjonsselskap IKS.

– Mye av det som blir kastet i 
svarte sekker kan gjenvinnes 
og har ikke noe oppe i restavfal-
let å gjøre. Vi har opplevd at det 
har tatt fyr fordi det er blitt kas-
tet lightere, spraybokser og 
tennveskeflasker i samme sekk. 
Vi må ha bedre kontroll på hva 
som blir kastet, så vi vil få folk 
til å bruke gjennomsiktige sek-
ker og ikke de svarte.

Klare sekker
– Med gjennomsiktige søppel-
sekker kan vi foreta en sjekk 
om det er noe i dem som kan 
gjenvinnes og ikke trenger å 
havne i restavfallet. Det er 
nemlig kostbart å bli kvitt. Vi 
må kjøre det til Jernvarmever-
ket i Åmotfors der det blir 
brent, forklarer GIR sjefen.

Billigere
– For å få folk til å gå over til de 
klare, gjennomsiktige sekkene 
har vi endret prisene for å leve-
re restavfall, sier Sørensen.

Grovavfall og store enheter 
koster minimum kr 100,- og 
deretter kr 100,- per kubikkme-
ter som før. Restavfall som kan 
brennes og er lagt i gjennomsik-
tige plastsekker koster kr 10,- 
per sekk. Ligger det i svarte sek-
ker så er avgiften kr 100,- per 
sekk, altså ti ganger så dyrt for å 
få levert, men minimumsbeløp 
er Jernet på disse sekkene.

Gratis å levere
Alt som kan sorteres er det gra-
tis å levere på gjenvinningssta-
sjonene i distriktet. Slikt som 
metall, plast (emballasje og 
plastprodukter), trevirke (også 
impregnert), gips, isolasjon 
(glassvatt), isopor, papir, papp, 
ftalater (gulvbelegg), inert av-
fall (ting som ikke brytes ned 
av tidens tann f.eks. bade-
romsfliser), glass, elektronikk, 
hvitevarer, lysstoffrør, kabler, 
batterier og farlig avfall (ma-
ling, motorolje), stort sett alt 
som finnes i en vanlig hus-
holdning. For de som driver 
næringsvirksomhet er det an-
dre opplegg.

Den nye ordningen
Ordningen med billigere leve-
ring av gjennomsiktige restav-
fallsekker trer i kraft 1. juni i år. 
Klare sekker selges av GIR, og 
foreløpig noen få butikker. BILLIGERE: Trond Sørensen (t.v.) og Kai Kalfoss vil at vi skal gå over til gjennomsiktige søppelsekker når vi levere restavfall, og det v

GIR vil helst ikke mo/a  
restavfall i svarte  
søppelsekker:

Sorter  
og spar  
penger

 Trond Sørensen (t.v.) og Kai Kalfoss vil at vi skal gå over til gjennomsiktige søppelsekker når vi levere restavfall, og det vil vi spare penger på.          FOTO: JENS HAUGEN
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