RUTE 32-33
Returadresse:
Fosen Renovasjon
Kremmergården
Postboks 55
7101 Rissa

Gjenvinningsstasjonene
Privat- og fritidsabonnenter kan levere inntil
3 kubikkmeter sortert avfall GRATIS pr. gang!
Følg anvisning fra betjeningen.
Dette kan du kaste på gjenvinningsstasjonene:
KVIST/GRESS
IMPREGNERT TREVIRKE Terassebord, gjerdestaur o.l
METALL Takplater, sykler, vedovner, beredere o.l
PAPP OG PAPIR Pappesker, pizzaesker, kontorpapir,
aviser, ukeblader, reklame uten plast o.l

FARLIG AVFALL
Bilbatterier, malingspann og white spirit MED LOKK,
spillolje, spraybokser o.l. Malingspensler leveres som
grovavfall.

GLASS OG METALLEMBALLASJE
Kan også leveres på returpunkt

VINDUER / GLASSRUTER
Isolerglass produsert etter 1965 kan inneholde PCB
og klorparafiner og er farlig avfall. Ta kontakt med
betjeningen ved innlevering av vinduer.

HVITEVARER, EL-AVFALL

Mobil gjenvinningsstasjon (Rulle)
Dette må fraktes til nærmeste faste gjenvinningsstasjon:
• Større enheter enn 1 m3 (1 x 1 meter).
• Båter og større ting som kan håndteres, men som
har stort volum.
• Bygge- og rivningsavfall.
• Innlevering av asbest eller eternitt til Rulle er begrenset
til 100 liters Hazibag. Større enheter må leveres til
gjenvinningsstasjonene.
Sommer (april t.o.m. oktober):
Roan sentrum:
Mandag i partallsuker og 13. og 27. juli

kl 14 – 17

Reppkleiv:
Siste partallsmandag i måneden

kl 12 – 13

Vinter (jan, feb, mars, nov. og des.):
Roan sentrum:
Mandag i partallsuker

kl 15 – 17

Osen gjenvinningsstasjon
ADRESSE: Sandviksberget
ÅPNINGSTIDER:
April – oktober: Torsdager
Første lørdag hver måned

Vaskemaskiner, komfyrer, kjøleskap, TV, lysstoffrør,
mobiltelefoner, støvsugere, varmeovner, lamper,
elektriske leker o.l. Kan også leveres til forhandler.

November – mars: Torsdager
Lørdagene 6. juni, 18. juli, 22. august,
18. september og 17. oktober

TREVIRKE Trematerialer, paller o.l. Ikke møbler o.l.
GIPS Bygningsplater.

Åfjord gjenvinningsstasjon – Monstad

BILDEKK Dekk uten felg kan leveres på Rissa og
Ørland gjenbruksstasjon og til dekkforhandlere. Kun
felg kan leveres som metall på gjenvinningsstasjonene.

ADRESSE: Sjøveien 100, 7170 Åfjord
ÅPNINGSTIDER: Tirsdager og torsdager
Første lørdag hver måned

kl 14 – 19
kl 10 – 14
kl 14 – 18
kl 10 – 13

kl 14 – 19
kl 10 – 14

Ekstra åpningstider utover dette vil bli annonsert på
www.fosenrenovasjon.no

ETERNITT Takplater, veggplater og rør i asbestholdig
materiale o.l. Det er viktig at eternitt er forsvarlig
innpakket med tykk plast på paller ved levering.
Alle skjøter skal tapes. Ved manglende forsegling vil
leveranse bli avvist.

Stasjonene er stengt julaften, i romjula, nyttårsaften
og alle helligdager.

Dersom avfallet ikke inneholder farlig avfall, og du
ønsker å levere avfallet usortert, kan dette gjøres
mot avgift.

Her kan du levere glass og metallemballasje,
samt rene og hele klær.

Følgende avfallstyper tar vi IKKE i mot:
• DEKK MED FELG
Disse kan leveres til forhandlere av dekk. Kun felg
kan leveres som metall på gjenvinningsstasjonene.
• MASSER som stein, jord, mur, Lecablokker
• SPRENGSTOFF og RADIOAKTIVT AVFALL
• OLJETANKER

Fosen Renovasjon IKS
Kremmergården, Postboks 55, 7101 Rissa
Telefon 73 85 85 90 • post@fosen.renovasjon.no
www.fosenrenovasjon.no

Returpunktene
HONGSAND – ved butikken
ROAN SENTRUM – ved bilverksted / COOP
STRAUM – ved butikken
REPPKLEIV – v/byggvarebutikken
VIK/BESSAKER – skolen (kun tekstiler)
BESSAKER – kaia (glass-og metallemballasje)

