SAMMEN OM DET

BESTE FOR MILJØET

Flerkommunalt samarbeid
for miljøet
IRS Miljø IKS er et renovasjonsselskap for de fire
kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund.
Selskapet ble stiftet så tidlig som 1976 og omdannet
til et IKS (interkommunalt selskap) i 2009. Vi holder til
på Erikstemmen i Flekkefjord kommune hvor innsamlet avfall fra boliger og hytter i de fire kommunene
blir håndtert. På Erikstemmen har vi også den permanente gjenvinningsstasjonen for Flekkefjord.
Vi er fortiden totalt 20 ansatte hvor tre av de ansatte
er lærlinger eller lærekandidater i gjenvinningsfaget.
Lærlingene og lærekandidatene får førerbevis for
både truck og hjullaster i løpet av læretida i selskapet.

Sortering av plast
Det er mye fokus på sortering av plast, plast i havet,
avfall til forbrenning i utlandet og plast i retur fra
Asia. Media skriver om dette ukentlig og de fleste
mennesker blir mer og mer opptatt av dette.
Hva kan så vi gjøre?
Det enkleste vi som enkeltmennesker kan gjøre er å
sortere vårt husholdningsavfall. Og stort sett er vi flinke til det. Men noen av oss kan nok bli enda flinkere.
I 2019 gjennomførte vi en plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi telte alle sekker som kom inn
til Erikstemmen fra hver enkelt kommune. Sekkene
vi mistenkte var feilsortert la vi til side og undersøkte
disse litt nøyere da vi ønsket å finne litt mer ut av
hvordan det står til med plastsorteringen i vårt område. Fra vår enkle undersøkelse fant vi ut at vi har et
forbedringspotensiale.

Hva er feilsortert?
For eksempel fant vi mye hard plast og isopor i plastsekkene: dette skal sorteres som restavfall. Det som
samles inn i plastsekkene skal først og fremst være plastemballasje. Sammensatt plast som plast/papir eller
plast/aluminium skal gå som restavfall.
Det er viktig å sortere ut plasten. Derfor vil vi
oppfordre våre abonnenter til nettopp dette og
minner om at:
- Det meste av plastemballasjen går til gjenvinning
- Mindre restavfall til forbrenning og mer utsortert
plast er godt for miljøet
- Hver husstand bør levere èn til to sekker for hver
full restavfallsbeholder

Gjenvinningsstasjoner
i de fire kommunene
Innenfor vårt område har vi tre faste gjenvinningsstasjoner;
Erikstemmen i Flekkefjord, Netland & Sønner AS i Kvinesdal
og Malåna i Lund.
I tillegg tilbyr vi også mobile gjenvinningsstasjoner der vi ikke har
faste anlegg. Kundene kan her levere avfall som ikke passer inn i
henteordningen. De mobile gjenvinningsstasjonene møter opp på
avtalte steder og tidspunkt. Vi har i skrivende stund 11 stoppesteder for den mobile gjenvinningsstasjonen. Om plasseringer og
tider kan du finne oppdatert informasjon på vår hjemmeside.

På gjenvinningsstasjonene kan du levere:
- JERN OG METALL
- MØBLER
- PLAST
- MALING
- FARLIG AVFALL
- HVITEVARER
- ELEKTRISK AVFALL

Henteavstand og
trafikksikkerhet
Det er viktig at abonnentene på tømmedagen plasserer beholderne nærmere enn fem meter fra kjøreveien til renovasjonsbilen. I noen områder og på noen
veistrekninger rygger renovasjonsbilen, noe som kan
føre til farlige situasjoner. For å unngå dette må flere
abonnenter regne med at de må trille beholderne
lenger enn tidligere.

Da kan det være hensiktsmessig å samarbeide med
andre abonnenter om en samleplass for beholdere.
Dette er ei god ordning som begrenser kjøring og rygging med renovasjonsbilene og som også gir en rabatt
til abonnentene på over 400 kroner pr. år.

Kompost
På Erikstemmen omdanner vi matavfall til kompostjord gjennom en omfattende bruk av trommelreaktor og ranker. Avfallet kommer fra de fire
eierkommunene, men vi får også matavfall fra våre
samarbeidspartnere i vest, Dalane Miljøverk, DIM og
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal, RFL.
Da håndterer vi matavfall fra totalt ni kommuner og
omdanner det til god kompostjord.
I tillegg til å selge kompostjord iblandet sand til
private som jordforbedring, leverer vi kompostjord til
utbyggere av vindparker , veianlegg og andre store
utbygginger hvor det er viktig at skråninger raskt kan
dekkes med naturlig vegetasjon.
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Erikstemmen avfallsanlegg
Erikstemmen 10, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38 32 60 80
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