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Høsten 2019 starter Innherred Renovasjon arbeidet
med å sette ut nye containere for glass- og metallemballasje i borettslag, sameier og andre områder der
flere husholdninger deler på felles avfallscontainere.
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Ordningen er obligatorisk og kan ikke velges bort. Det koster ikke noe ekstra å
få den nye containeren. Når alle har fått egen container/beholder vil vi fjerne
de offentlige returpunktene for glass- og metallemballasje som er plassert
omkring i kommunene.
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separat innkastluke og tømmeåpning. De tømmes hver for seg slik at avfallet
aldri blandes.
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Der det benyttes bunntømte containere som står oppå bakken vil vi sette ut
en ekstra container. Størrelsen på denne vil være tilpasset antall abonnenter
og arealet som er tilgjengelig på stedet.
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Enkelte steder der vi vet at det er utfordringer med å ha nok areal tar
vi direkte kontakt med borettslaget/sameiet for å se på mulige løsninger.
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Spørsmål rundt selve plasseringen, det praktiske ved utkjøringog eller
abonnementsavtalen mellom borettslaget/sameiet og Innherred Renovasjon
ber vi om at dere tar via borettslagsleder, vaktmester eller andre som kan
gjøre det på vegne av alle beboerne. Leder/ansvarlig må sørge for å
videreformidle nødvendig informasjon til alle beboere.

Øvrig informasjon om den nye ordningen finner dere på ir.nt.no/glassmetall.

Papp og
PlastTuber Isopor
av metall
kartong emballasje

Papir

Papp og
Plastkartong emballasje

Isopor

wowmedialab.no © WOW Medialab AS

BUNNTØMTE CONTAINERE

Lysp
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Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7652 Verdal
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