
1

Vårrydding

Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten
 Nr. 1 – 2015

Ta gjerne vare på ROAF-posten – den er full av nyttig informasjon!       >>>

Viktig informasjon om farlig avfall  
og Miljøbilens rutetider våren 2015 
side 4–5

Hva skjer framover?  
side 6–7

Aurskog-Høland &Rømskog
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Tom Rogers 
hjørne

Velkommen til ROAF! Når du leser denne ROAF-posten, skal du ha 
fått utdelt både matavfallskurv og nye grønne poser til matavfallet. 
Vi håper du får tatt det i bruk så fort som mulig, og at du tar kontakt 

med oss hvis du har spørsmål.  

I forbindelse med at Aurskog-Høland og Rømskog ble en del 
av ROAF i januar 2015, fikk ROAF en ekstra gjenvinningsstasjon. 
Som innbygger i en ROAF-kommune, kan du nå velge mellom åtte 
gjenvinningsstasjoner, deriblant den i Aurskog-Høland (Spillhaug). 

Heldigvis er mange flinke til å bruke gjenvinningsstasjonene 
våre, og vi gjør vårt beste for å hjelpe deg med å sortere riktig. 
Vi anbefaler deg å gjøre et godt forarbeid før du kommer til gjen-
vinningsstasjonen. Sorter papp og papir i egne esker, og legg 
 elektrisk-/elektronisk avfall og farlig avfall i Rødboksen! Jo mer 
du har sortert ferdig før du kommer på gjenvinningsstasjonen, jo 
raskere blir leve ringen. I tillegg blir det ofte billigere for deg! Mye er 
gratis å levere for deg som privatperson hvis du har sortert det riktig, 
blant annet papp, papir, plastemballasje, ee-avfall, farlig avfall, glass- 
og metallemballasje, klær og sko, hageavfall, hvitevarer og vinduer.  

Sliter du med å komme deg til gjenvinningsstasjonen? Benytt 
deg gjerne av Miljøbilen for å levere mindre elektriske og elektro-
niske produkter, og farlig avfall. Miljøbilen kjører som vanlig rundt 
i Aurskog-Høland i mai. Oversikt over tidene, finner du på side 5 i 
ROAF-posten. 

God sortering! 
Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø

Vårrydding
Mange bruker våren til å rydde i kjeller, på loft eller kanskje i garasjen. Ofte lagres det alt fra møbler, 
gamle malingsspann, og kanskje en ødelagt panelovn i påvente at man skal ta en skikkelig ryddesjau. 

Når avfallet skal stables på en henger eller i en bil, kan det være 
lurt å planlegge litt før man starter. På vår hjemmeside har vi 
laget et kart over alle våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du 
se hvor de forskjell ige containerne står i forhold til hverandre. 
Dette skal være et hjelpemiddel for å bli mest mulig effektiv 
når hengeren skal tømmes og de forskjellige avfallstypene skal 
plasseres i riktig container. 

Gjenbruk av møbler og klær
På noen av våre gjenvinningsstasjoner har vi mulighet til å 
ta i mot brukbare ting som gamle møbler, bøker og dekketøy. 
ROAF samarbeider med både Aktivum i Rælingen og Miljøhuset 
Gnisten i Nittedal som tar i mot dette. Noen av møblene blir 
pusset opp og solgt videre i bruktbutikk.

Husk at alt tøy kan leveres til UFF eller Fretex sine behold ere. 
Selv om det er hullete og slitt ønsker vi å få inn dette til innsam
lingspunktene. Tøyet skal være tørt og rent før det blir levert. 

Det kan være avfallstyper som er vanskelige å sortere riktig. 
Da er det betryggende å vite at våre ansatte på alle våre gjen
vinningstasjoner er hjelpsomme og dyktige i jobben sin. Om du 
ønsker å finne ut hvordan og hvor avfall håndteres så kan du gå 
inn på www.roaf.no/sortere. Sjekk også våre hjemmesider, på 
www.roaf.no.

EE-avfallMøblerHardplastTekstiler, klær og sko Maling, lim og lakk



LOPPEMARKED
Nå er våren her og det er tid for loppemarked. Det er en kjent sak for de som arrangerer 
loppemarked at det er ting man ikke får solgt videre. Da er det greit å vite at man kan levere 
disse restloppene på en riktig miljømessig og økonomisk fordelaktig måte.

Organisasjoner som arrangerer loppemarked, kan levere rest
loppene gratis til ROAF miljøpark (Skedsmo gjenvinnings
stasjon) eller AurskogHøland gjenvinningsstasjon (Spill
haug). Skjema for levering av restlopper skal være ferdig 
utfylt. Dette finner du på www.roaf.no/restlopper. 
Restlopper kan leveres på hverdager, kl. 07–15 på Skedsmo 
gjenvinnings stasjon (mandag til fredag), og kl. 08–15 på 
 AurskogHøland gjenvinningsstasjon (mandag til torsdag).

Det er viktig at avfallet sorteres 
i følgende avfallstyper: 

• Papp og papir 

• Metaller 

• Trevirke

• Farlig avfall 

• Elektriske og elektroniske  
produkter (eeavfall)

Husk at avfallet som kommer til oss ikke skal være kom
pri mert eller knust. Betjeningen hos ROAF kan kreve et 
gebyr dersom kriteriene om sortering ikke er fulgt. Det blir 
 gjennomført mottakskontroll av restloppene.
 
For best mulig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall 
(EE avfall), kan vi låne ut bur hvor dere kan samle inn denne 
type avfall.

Leveringsavtalen gjør at idrettslag, borettslag, skole-
korps og andre loppemarkedarrangører slipper å betale 
avgift og kan dermed spare penger som kommer barna 
og aktivitetene til gode. Det betyr også bedre lønnsomhet 
for loppemarked ene, økt andel ombruk av gjenstander og 
mindre avfall til sluttbehandling. ROAF ser dette som en 
viktig del av å nå avfallspyramidens mål om mer ombruk og 
ikke minst hindre at avfall oppstår. I tillegg er dette en del av 
ROAFs samfunns ansvar i ROAFs eierkommuner.

Registrer levering av restlopper på 
www.roaf.no/restlopper  
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ROAF tar 
hånd om alt 
farlig avfall

Farlig avfall er miljøgifter som er skadelige for mennesker, dyr 
og miljø. De tilsettes ulike produkter fordi de har spesielle egen
skaper. For eksempel som mykgjørere i plastprodukter, brann
hemmende midler i isolasjon, ledningsegenskaper i elektronikk, 
for å øke levetiden på trevirke og for å unngå rust.

Heldigvis vet vi i dag mye om farlig avfall, og mange stoffer er 
forbudt. Allikevel er det viktig å huske på at det er mye poten
sielt farlig avfall igjen i eldre materialer i vanlige hjem. Med økt 
kunnskap så finner vi ut at det er flere stoffer som er farlige, og 
at mange av de nyere stoffene som vi bruker er farlige.
Disse produktene er ikke nødvendigvis farlige i seg selv, men 
blir det når de rives, knuses, ødelegges og når de blir avfall. 
Når produktene blir avfall må de tas hånd om på en forsvarlig 
måte. Visste du at dersom du brenner gamle, impregnerte tre
materialer så frigjøres det kreftfremkallende stoffet arsen? 
Eller at fra knuste sparepærer så slippes det ut kvikksølvgass 

som kan skade nervesystemet?  Farlig avfall brennes på høyere 
temperaturer enn det vanlig avfall gjør. Asken som er igjen tas 
hånd om på ulike måter slik at de ikke kan gjøre noen skade.

I ROAFs kommuner ble det levert 2.306,36 tonn farlig avfall 
i 2014. Dette er bra, men når vi kontroll sjekker avfallet som 
kastes i  restavfallsdunken så finner vi både farlig avfall og 
elektro nikk. Alt fra lyspærer til skvetter med rengjøringsmidler 
og spraybokser. Selv om dette er helt gratis å levere, viser kon
troller at hver og en av oss kaster i snitt 2,79 kg farlig avfall og 
1,88 kg elektronikk i restavfallet.

For at farlige stoffer ikke skal havne på avveie, er det svært 
viktig at alt leveres inn til riktig behandling for å sikre at de tas 
ut av kretsløpet.  Dette betyr at vi ikke får det i luft, vann, jord, 
eller i nye produkter som vi lager.

ASBEST
Asbest er farlig avfall og ROAF tar imot asbest på 
Skedsmo og AurskogHøland gjenvinningstasjon.

Ved levering av asbestholdig avfall SKAL 
asbesten være pakket i minst to lag byggplast 
eller plast av tilsvarende kvalitet, og forsegles 
med tape. Gi beskjed til personalet på gjen
vinningsstasjonen hvis du kommer med denne 
typen farlig avfall!

Asbest finnes primært i bygninger fra før 1980. 
Du finner sannsynligvis asbest på steder hvor 

det er varmegang. I tillegg kan det være asbest 
i linoleumsfliser, gulvavrettingsmasse, takplater, 
dører, ventilasjonskanaler, blomster kasser, 
bygningsplater og i takrenner. Om du er i tvil, gå 
ut fra at det er asbest i materialet. Våre ansatte 
hjelper deg.

Asbeststøv som virvles opp ved flytting, 
 knekking, saging eller riving av bygg, er svært 
skadelig for luftveier og kan blant annet føre  
til asbestose, lungekreft og brysthinnekreft. 

Asbest
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HVA ER FARLIG AVFALL?
Farlig avfall finner vi i de fleste typer rengjøringsmidler, kjemikalier, 
byggematerialer, elektronikk, lyskilder og malingsprodukter. 
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Rengjøringsmidler: 
klor, salmiakk, møbel-
polish, sølvpuss o.l.

Bilprodukter: 
polish, olje, oljefilter, 
batterisyre, frost-
væske o.l.

Maling, lim og lakk: 
beis, sparkel, 
fugemasse o.l.

Spraybokser og gass: 
hårspray, deodoranter, 
barberskum, 
myggspray o.l.

Batterier: 
alle typer batterier, 
mobiltlf, og knappcelle-
batterier fra leker, 
blinkesko, kort o.l.

Plantevernmidler: 
rottegift, maurkverk, 
ugressmidler o.l.

Knappcellebatterier:
alle produkter som inne-
holder knappecellebatterier. 
F.eks. leker med lyd eller lys, 
klokker, musikalske bursdags-
kort, sko med lys o.l.

Løsemidler: 
tynner, rødsprit, negle-
lakkfjerner, tennvæske o.l.

EE-avfall: 
hårfønere, tekokere, 
barbermaskiner, 
brødristere o.l.

Lyspærer og lysstoffrør: 
alle typer, samt kvikk-
sølvtermometre o.l.

Miljøbilens 
rutetider 
mai 2015

Til Miljøbilen kan du levere farlig avfall som maling, lakk, lim, 
olje m.m. Du kan også levere alle småapparater som går på 
strøm eller batteri, som f.eks. mobiltele foner, krølltenger, 
barbermaskiner, ur, klokker, elektriske leker m.m. Hvis de 
oppgitte tidene ikke passer for deg, kan du levere dette til 
nærmeste gjenvinningsstasjon.

AURSKOG-HØLAND  uke 19
MAN 04.05

Hemnes v/ Miljøstasjonen 17:00 –18:30

Setskog v/ Miljøstasjonen 19:15 – 20:15

TIR 05.05

Moe v/ Samvirkelaget 17:00 –17:45

Løken v/ Rimi 18:15 –19:30

Fosser v/ Joker 19:45 – 20:45

ONS 06.05

Bjørkelangen v/ Miljøstasjonen 17:00 –18:15

Gamle Aurskog v/ Miljøstasjonen 18:45 –19:30

Aursmoen v/ Miljøstasjonen 19:45 – 21:15
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Hvor skal du kaste  
de grønne posene?
Inntil du får ny beholder av ROAF, skal alle de  
grønne posene legges i beholderen for matavfall. 

Mat avfall

MATAVFALL

Matavfallet sendes til biogassanlegget på 
Jevnaker. Du benytter deg av matavfalls
beholderen helt til du får informasjon fra 
ROAF om at mat og restavfall skal i samme 
beholder. 

Hvordan får du tak i flere grønne poser?
Når du trenger flere grønne poser, kan 

du knyte en grønn pose på matavfalls
beholderen din ute. Dette er et tegn til 
 renovatøren om at han skal legge igjen  
en ny rull ved neste tømming.

Du får også tak i nye grønne poser: 
• på servicetorget i kommunen 
• på alle våre gjenvinningsstasjoner
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Overgang til 
ROAF 2015
Fra 1. januar 2015 ble Aurskog-Høland en av ROAFs eier-
kommuner, og Rømskog er med som assosiert medlem. 

NB! Har du ikke 
egen beholder til mat-

avfallet, skal du vente med 
å bruke de grønne posene til du 

får en egen matavfallsbeholder fra 
ROAF, høsten 2015. 



Innen utgangen av 2015 vil alle hus standene i 
Aurskog-Høland og Rømskog kommune få utdelt: 

TO BEHOLDERE: 

Mat- og restavfall – inkl. plast  
(240 liter – grønn med grått lokk) 

Papp og papir  
(240 liter – grønn med grønt lokk). 

RØDBOKS:
for oppsamling av farlig avfall og  
elektrisk og elektronisk avfall

I løpet av 2016:
Beholder for glass- og  
metallemballasje (140 liter)

Du vil motta mer utfyllende  
informasjon i god tid!

NÅ SENERE
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Du skal nå ha mottatt start pakken med 
mat avfalls kurv, tre ruller med grønne 
poser til matavfallet, og informasjon.

Husk  

dobbel 

knute på 

posen!

Det er få gode grunner til ikke å pante.
Gå inn på in�nitum.no for å se én av dem.

Annonse

Overgangen til ny renovasjonsløsning vil skje gradvis, og  
du skal nå ha mottatt en kurv, grønne poser til matav fallet 
ditt og informasjon. 

Selv om du har fått ny kurv og nye poser så skal du sortere 
på samme måte som tidligere. Vår målsetting er at alle 
inn bygg ere i AurskogHøland og Rømskog skal få utdelt 
beholdere for restavfall, papp og papir og en rødboks til 
farlig avfall i løpet av høsten 2015. 

Returpunkter for glass og metallemballasje vil fortsatt 
være plassert på miljøstasjonene samtidig som vi jobber 

med å få plassert ut enda flere. Innen utgangen av 2016 
skal inn byggerne få mulighet til å sortere glass og metall
emballasje hjemme. 

For deg som skal bygge avfallsskur er det viktig å tenke 
på at du vil få tre beholdere som skal få plass inne i skuret. 
Standard sett som blir utdelt består av to beholdere av 
 størrelse 240 liter – en for restavfall og en for papp og 
papir. Og en beholder til glass og metallemballasje som er 
140 liter. Det vil komme mer informasjon i god tid før de 
nye beholderne blir kjørt ut til deg.
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epost: firmapost@roaf.no

GJENVINNINGSSTASJON MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

SKEDSMO 
 GJENVINNINGSSTASJON

07.00–19.00 07.00–19.00 07.00–19.00 07.00–19.00 07.00–15.00 09.00–15.30

ENEBAKK 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt 12.00–19.00 Stengt 08.30–15.00

1.4–30.9:
08.30–19.00
(15.00 i juli)

Stengt 1.4–30.9:
10.00–14.00
i like ukenr.
(stengt i juli)

FET   
GJENVINNINGSSTASJON

12.00–19.00 Stengt Stengt 08.30–15.00 Stengt Stengt

GJERDRUM 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt Stengt 14.00–19.00  Stengt Stengt 10.00–14.00
i ulike ukenr.

LØRENSKOG 
 GJENVINNINGSSTASJON

10.00–18.00
(17.00 i juli)

10.00–18.00
(17.00 i juli)

10.00–18.00 
(17.00 i juli) 

10.00–18.00
(17.00 i juli)

10.00–16.00 1.4–10.11:
10.00–14.00
(stengt i juli)

NITTEDAL 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt 12.00–19.00 Stengt 1.4–30.9:
15.0019.00
(stengt i juli)

08.30–15.00 Stengt

SØRUM 
 GJENVINNINGSSTASJON

Stengt 12.00–19.00 Stengt Stengt 08.30–15.00 Stengt

AURSKOG-HØLAND  
GJENVINNINGSSTASJON
(Spillhaug)

10.00–20.00 08.00–15.00 08.00–15.00 08.00–18.00 Stengt Lørdagsåpent 
følgende datoer: 
18. april, 25. april, 
2. mai og 9. mai
08.00–15.00

Åpningstider på  
gjenvinnings stasjonene 2015

Alle ROAFs gjenvinningsstasjoner er stengt 1., 14. og 25 mai.


