
Fritidsrenovasjon og avfallshåndtering
Grethe Olsbye, administrerende direktør



Disposisjon

● Hvem er Sirkula

● Grunnlaget for vårt arbeid (avfallsplan og renovasjonsforskrift)

● Resultater
- Plukkanalyse Budor

● Ordningen
- Tømming

● Utfordringer
- Framover

● Spørsmål



Om Sirkula IKS

● Eies av Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune
- Avfallsplan 2021-2030 vedtatt i 2020
- Ny renovasjonsforskrift og teknisk norm vedtatt i 2021
- 95.000 innbyggere og 10.000 fritidsboliger
- Utgjør 2,3 % av Norges husholdningsavfall

● 90 fast ansatte
- 10 % fast ansettelse etter arbeidsmarkedstiltak
- 8 nasjonaliteter
- 1 lærling gjenvinningsfaget, 1 trainée

● 120’ tonn avfall – 50 % husholdning 50 % næring

● 207 (219) mill. kr i omsetning, hvorav 38 (49) mill. kr næring (2020)

● Fritidsrenovasjon utgjør ca. 12 mill. kr
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Fritidsrenovasjon
● Små og store hytteområder som Sjusjøen, Budor, 

Ljøsheim,Vangsåsen, Stange m.m.
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Fem selvstendige butikkaktører:
● Re:elektro

● Grønne saker

● Melkespannet kalkmaling & redesign

● Resport og Fritid

● Piruett

● + Syden og bokkiosk på Torghjørnet



Rammebetingelser



Rammebetingelser



Resultater



Ordningen

●Budor/Østre fjellveg – full kildesortering

●Rokosjøsaga og Vollmo – avklart med grunneier, søkt 
om, ikke igangsatt



Oppfølging

Tiltak i forbindelse med vinterferien:

• Sjusjøen - settes opp ekstra tømming på søndag 27/2, 6/3 og 13/3. På Kiwi settes det i tillegg ut 

ekstra krok-kasse med sideinnkast til uke 8 i tillegg til de 2 som står der pr. i dag.

• Nordsetervegen – ekstra container til uke 8

• Budor, Gåsbu, Ebru (Østre Fjellveg) og Korslundkrysset (Kåre sin bil) 

o matavfall tømmes 28/2 og 6/3

o Plast tømmes 23/2 og 6/3

• Budor, Gåsbu, Ebru (Østre Fjellveg) og Korslundkrysset (Ragnsells)

o Restavfall tømmes torsdag/fredag (ut fra behov, sjekke Enovo) samt søndag og mandag

o Papir, glass/metall (tømmes ut fra Enovo) NB! Papir ble fullt i jula.

●Tømmes ordinært på rute med ekstra tømminger ifm
ferier





Hva hvis det ser fullt ut, da?

●Sjekk om det faktisk er fullt

Har vi flere tiltak «på gang»?

●Kapasiteten må vurderes ut fra utbyggingstakt

●Kameraovervåking

●Et telefonnummer det går an å ringe?



Innspill, spørsmål…



29. Juli = overforbruksdagen i 2021

tre måneder tidligere i Norge

Det blir fort mye fokus på klima og

mindre fokus på å spare jordas ressurser


