Kleivi, 16.03.2021
Til kommuner, landbruk og aktuelle bedrifter

Levering av kvist og hageavfall til Hallingdal Renovasjon IKS
Våre mottak for kvist og hageavfall er primært et tilbud til private abonnenter.
Fra andre tar vi imot så langt vi har behov i komposteringsprosessen men kun til Hagaskogen
komposteringsanlegg på Torpo i Ål, ettersom kapasiteten på lokale avfallsmottak er tilpasset private
abonnenter.
Kvist og hageavfall kvernes og brukes som strukturmateriale i prosessen med kompostering av slam.
I perioder der vi får inn for lite fra abonnenter via lokale avfallsmottak supplerer vi med å ta imot fra
kommuner, landbruk og bedrifter.
Situasjonen nå er at vi mottar langt større mengder enn vi har behov for. I tillegg leveres det
dimensjoner som ikke er egnet til formålet og som burde vært nyttet som ved (se vedlagte bilde).
Dimensjoner over ca. 10 cm har ikke god nok effekt i komposteringsprosessen og skaper problemer.
Videre erfarer vi at det ofte medfølger stein, metall og annet som skader kverneutstyret samt andre
fraksjoner som plast, glass og ulike typer farlig avfall som det koster å håndtere og som forurenser
komposten. Det er derfor viktig at det lastes med egnet utstyr og at det legges vekt på å unngå
innblanding av avfall.
Vi ser oss nå nødt til på ny å presisere restriksjonene ved levering av kvist:
-

Leveranser skal avtales på forhånd. Ta gjerne kontakt i god tid dersom større jobber
planlegges. Tlf. 962 27 510 eller epost til kompost@hallingdalrenovasjon.no
Dimensjonen skal være maks ca. 10 cm.
Det må ikke medfølge stein, metall eller annet avfall.
Lass kan bli avvist ved ankomst dersom kravene ikke tilfredsstilles.
Utsortering og håndtering av store dimensjoner, uønsket avfall og evt. skade på utstyr kan bli
fakturert leverandør.

Ta gjerne kontakt for råd og spørsmål!

Med vennlig hilsen
Helge Svarstad
Driftsleder uteavdelinger
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