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 Informasjon fra Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap Nr. 1 April 2020   19. årgang 

VÅRRYDDEAKSJON 2020 
RABATTKUPONGEN MÅ BENYTTES I LØPET AV 2020  

Husholdninger i midt-dalen kan levere et lass gratis (inntil 2 m3 avfall) på våre miljøstasjoner.  
Husholdningen må selv sørge for å sortere avfallet på ”rampa”. Se nederst for åpningstider.  

KLIPP UT OG TA MED BONGEN PÅ BAKSIDEN AV DETTE ARKET 

 

    
 
 

Offentlig informasjon 
Sendes til alle innbyggere i midt-dalen  

 

Drikkekartong 
Drikkekartong legges 
direkte i beholder for 
papir og papp. Brett 
kartongen til kubber 
slik som vist på bildet. 
Husk å skrive på navn 
og adresse.  
Drikkekartonger som 
trekkes ut blir med i det nasjonale lotte-
riet hvor det hvert kvartal  
trekkes 30 premier a’ kr. 10.000 og  
1 premie a’ kr. 100.000. 

   Hvordan kildesortere? 
På sortere.no finner du  informasjon om kildesorteringen i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Her finner du ut hvordan  
forskjellige gjenstander skal sorteres, og hvor du finner ditt nærmeste returpunkt. 

 Nyhet! Avviksregistrering og –meldinger 
I løpet av 2020 tar MGR i bruk et nytt system for registrering av avvik på innsamlings-
rutene for husholdningene. Frem til nå har det blitt brukt et system med lapper som 
henges på beholderne.  
 
Det nye avvikssystemet baserer seg på elektronisk kommunikasjon. Renovatøren regi-
strerer avvik fortløpende gjennom dagen. Du som huseier vil motta varsel om relevan-
te avvik pr SMS når avviket er gjennomgått. Målet med forbedret avviksrutine er å 
oppnå enda bedre sortering fra husstandene, og bedre arbeidsforhold for våre renova-
tører. Innføringen av avvikssystemet vil foregå gradvis gjennom året. 
 
Typiske avvik kan være : plastsekken er ikke knytt, feil sortering, ødelagte beholdere, 
feilplasserte beholdere, beholdere ikke tilgjengelige, glatt og mye snø. 

  MGR lager biogass av matavfallet (se mjosanlegget.no) 
For å få best mulig biogass er det visse ting som ikke skal kastes i matavfallet.  
Bleier/bind –leveres som restavfall 
Jord– og planterester –leveres på betjente mottak 
Aske –leveres som restavfall (pakkes inn i en plastpose, og knytes) 
Ekskrementer fra hund, katt og andre husdyr –leveres som restavfall 
Hundeposer –leveres som restavfall 

Lørdagsåpent 

  9. mai 16. mai 23. mai 3. oktober 10. oktober 

Frya miljøstasjon 0900-1300 0900-1300 0900-1300 0900-1300 0900-1300 

Rustmoen miljøstasjon 0900-1300 0900-1300 0900-1300 0900-1300 0900-1300 

Kvam miljøstasjon 0900-1300 Stengt 0900-1300 Stengt 0900-1300 

Fåvang miljøstasjon 0900-1300 Stengt 0900-1300 Stengt 0900-1300 

 Misbruk av returpunkter i fjellområdene  
Returpunkter i fjellområdene tjener den hensikt at når du har vært på hytta så leverer 
du ordinært avfall fra oppholdet på disse returpunktene. Det som ikke skal leveres på 
disse returpunktene er blant annet ryddeavfall, avfall fra oppussing fra hjemme eller 
på hytta og farlig avfall. MGR sine erfaringer er at returpunktene i fjellområdene mis-
brukes gjennom hele året, og det må brukes store ressurser på å tømme containere i 
fjellområde unødvendig.  Det er avfall i containere som tydelig vises at ikke kommer 
fra oppholdet på hytta, men snarere fra rydding av garasjen eller næringsvirksomhet. 
Vi anmoder om at returpunktene brukes til det de er tiltenkt,. Dette kommer utvik-
lingen av renovasjonsgebyret til gode.   

Plastemballasje 
Når du sorterer plast så tenk på ordet 
emballasje. Det er nettopp det som 
skal leveres i returplastsekken. Annen 
plastikk skal leveres miljøstasjonen 
eller i restavfallet. Så er plasten brukt 
til å pakke inn noe er det emballasje, 
og kan leveres i plastsekken. Er det for 
eksempel en vaskebøtte eller et ake-
brett skal det ikke i plastsekken. Plast-
sekken settes frem og knytes med dob-
bel knute til hentedagen.  
Vednett og juletrenett skal leveres som 
restavfall, og ikke sammen med plas-
ten. Nettene skaper store problemer 
videre i resirkuleringsprosessen. Så 
husk at vednett og juletrenett skal i 
restavfallet. 
 
Takk for hjelpen! 



Åpningstider betjente miljøstasjoner  
 
Frya          tlf.nr   61 29 67 74 07.30-15.30 (mandag-onsdag-torsdag-fredag) 
Fryavegen 131, 2647 Sør-Fron 11.30-19.00 (tirsdag) 
 
Rustmoen    tlf.nr   61 29 11 73 08.00-15.30 (mandag-tirsdag-fredag) 
Rustmovegen 140, 2640 Vinstra 11.30-19.00 (torsdag) 
    onsdag stengt 
 
Kvam           tlf.nr   90 09 03 43 15.00-18.00 (mandag) april-okt. 
Industrivegen 182, 2642 Kvam 15.00-16.30 (mandag) nov-mars 
 
Fåvang         tlf.nr   90 09 03 43   
Industrivegen 11, 2634 Fåvang 11.30-19.00 (onsdag)  
 

Returordning for fritidsbåter 
 Frya miljøstasjon og Rustmoen miljøstasjon  tar  imot båter  
 (< 15 fot) som  ikke lenger er i bruk.  
 Når båten er levert kan du  søke om vrakpant. Du kan lese mer    
 om ordningen på: https://sortere.no/fritidsbater 

Knuste kopper og glass skal ikke sorteres som 
glassemballasje 
 Kopper, glass, ildfaste former og lignende kan inneholde krys
 tall, keramikk, eller andre stoffer som ødelegger gjenvinnings-
 prosessen for glassemballasje.  

REGISTRERINGSBONG FOR LEVERING AV GRATIS RYDDEAVFALL 

TIL FRYA, RUSTMOEN OG FÅVANG MILJØSTASJONER ELLER KVAM GJENV.STASJON (GJELDER 
IKKE FOR STØRRE MENGDER ASBESTHOLDIG AVFALL OG FARLIG AVFALL). 

 

NAVN………………………………………………….. 

DATO …………………………………………………. 

GJELDER FOR 1 LASS INNTIL 2 M3 AVFALL VED BETJENTE MOTTAK INNEN UTGANGEN AV DESEMBER 2020 

 KLIPP UT 

 KLIPP UT 

 Min renovasjon 
  Last ned Min renovasjon på AppStore (Iphone/Ipad) 
  Last ned Min renovasjon på Google Play (Android telefoner) 

 
  Min renovasjon har fire hovedfunksjoner: 
  -Tømmekalender (alltid oppdatert) 
  -Sorteringsinformasjon 
  -Returpunkter (glass/metallemballasje) 
  -Betjente miljøstasjoner/gjenvinningsstasjoner 
 
  App’en er gratis å laste ned og bruke. 

Farlig avfall 
  Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med annet avfall   
  fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på   
  mennesker og dyr. 
  Farlig avfall kan f.eks. være batterier, rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, 
 spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plan-
 tevernmidler. Husk at farlig avfall helst skal leveres i originalemballasje. Al-
 ternativt benyttes annen sikker emballasje merket med innhold. 
 
 Farlig avfall kan husstander levere gratis på betjente mottak. 
 

Gratis levering av treverk 
Husholdninger kan levere gratis sortert treverk på alle betjente 
mottak (gjelder ikke trykkimpregnert). Behandlet treverk (malt)  
og treverk med spiker/mindre beslag kan leveres. Mengdebe-
grensning pr. husholdning: 4 m3 treverk pr. år. 
 
Treverket kvernes til flis på miljøstasjonen og leveres til energi-
gjenvinningsanlegg for produksjon av fjernvarme.  En større 
andel flis leveres til anlegg på Gjøvik og Elverum. Det produse-
res fjernvarme til sykehus, skoler m.m. 
 

KLIPP UT 

Gratis levering av hageavfall 
Hageavfall kan husstander levere gratis på alle betjente mottak. Hageavfallsmottaket på Fåvang miljøstasjon er døgnåpent for hushold-
ningene fra 1. april -1. november. Hageavfallet skal ikke legges i avfallsbeholderne.    

Kontaktinformasjon 
 
Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap 
Fryavegen 150 
2647 Sør-Fron 
 
Telefon 61 28 31 78 
 
post@mgr.no 
 
Se også vår hjemmeside www.mgr.no eller finn oss 
på Facebook. 

Ringebu                             Nord-Fron                             Sør-Fron 

http://www.mgr.no/service/min-renovasjon/

