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Nye returpunkt for hytte- og fritidseiendommer på Averøya

ReMidt IKS er i ferd med å innføre full kildesortering på alle returpunkt for hytte- og fritidsabonnenter. Nå
har det blitt ny ordning iAverøy kommune.

Hvorfor?

God kildesortering er nøkkelen til mer materialgjenvinning, som betyr at avfall brukes som råstoff i ny
produksjon. Både nasjonale og internasjonale krav g1ør aI alle innbyggere må bidra til at stadig mer av
avfallet kildesorteres - til det beste for miljøet.

ReMidt IKS mener at kundene skal få like gode muligheter til å sortere avfall på hytta som når de er
hjemme. Derfor blir det nå satt ut containere for plastemballasje, papp og papir, glass- og
metallemballasje, tekstil og restavfall. Samtidig med at ny kildesorteringsløsning for
husholdningsabonnenter innføres i Averøy kommune høsten 2021, vil det bli satt ut dunker for matavfall i

skuret på returpunktene.

Verdt å merke seg:

Plastemballasje skal leveres i lukket pose og legges i containeren sammen med papp og papir.
Plastposene blir sortert ut etter at avfallet er hentet.

Matavfall skal også leveres i knyttet pose. Mer informasjon om dette senere.

Ved enkelte av våre returpunkt kan det bli satt opp lys og kamera for å gjøre det mer trivelig for deg og
lettere for oss å se til at det er god orden ved returpunktet. I tillegg er det inngått lokale avtaler når det
gjelder tilsyn, snøbrøyting og strøing.

Når?

De nye containerne er allerede satt ut. De gamle dunkene og containerne vil bli hentet inn i nærmeste
framtid.

Hvor?

De nye returpunktene er plassert med tanke på at flest mulig skal passere et returpunkt når de drar fra
hytta eller når de skal på butikken. For noen hyttebrukere betyr den nye ordningen at det blir lengre vei til
returpunktet. For alle hytteeiere betyr det bedre sorteringsmuligheter. For miljøet betyr det mye.
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Nye returpunkter finner du på disse stedene:

Bremsnes, ved ungdomshuset, Averøyvegen 423.
Bådalen, ved Coop Nordvest, Myrsefueien 2
Kårvåg, kryss ved Kå rvågveien/Atlanterhavsveien.
Bruhagen, ved Coop Extra, Averøyveien 21

Gjenvinningsstasjon

Alt avfall som ikke skal i containerne, må leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner.Det er fri levering
ved alle våregjenvinningsstasjoner.Det er ikke tillatt å hensette avfall utenfor containerne på
returpunktene.

Plasseringen av våre returpunkt vil bli kontinuerlig vurdert med tanke på at det skal fungere best mulig
for deg som kunde og våre transportører.

ReMidt I KS driver renovasjon for hytte- og fritidseiendommer til selvkost. Det vil si at renovasjonsgebyret
i sin helhet går til å drifte ordningen og at regnskapet verken går i pluss eller minus.

Med vennlig hilsen
Per Jostein Blokkum
Enhet Gjenvinning og Produksjon

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har dertor ingen fysisk signatur.


