informasjon fra hålogaland ressursselskap iks

HRS bygger nytt i miljøparken

ANNONSE

Tømmekalenderen på
nettsidene

Neste års tømmmekalendere legges i
romjulen ut på vår hjemmeside www.
hrs.no. På hjemmesidene finner du
også fyldig informasjon om blant
annet sortering, åpningstider og
konteinerleie.

HRS investerer nå i en storstilt ombygging av miljøparken på Djupvik. Omtrent
midt på bildet over - på sorteringstorget
- skal det settes opp en ny bygning for
farlig avfall. Store deler av bergknausen
bak til venstre på bildet skal fjernes, sier
prosjektleder Jan Arne Arntsen ved HRS.
- Når vi fjerner fjellknausen bak dagens
vektbu gjør vi plass til å bygge ny vekt
og vektbu. Området mellom gassbua og
administrasjonsbygget skal opparbeides
til oppstillingsplass for konteienere og
vogntog. Ny stor parkeringsplass for de
ansatte skal etableres rett over veien fra

dagens vektbu. Den mest synlige endringen kundene vil merke er nok den nye
hallen på 450 m2 beregnet for farlig avfall
som skal bygges i tilknytning til kundetorget. Oppstart er beregnet til våren/sommeren 2014. I byggeperioden må det nok
påregnes en del støy i form av anleggsarbeid og trafikk.
Nytt kundetorg på Stangnes
Også i miljøparken på Stangnes i Harstad
fortsetter HRS å investere. Et mere hensiktsmessig kundetorg er under planlegging.

-Et nytt og moderne kundetorg vil gjøre
det langt enklere for private og små
næringsdrivende å levere avfall, sier Arntsen. Det legges opp til en større grad av
selvbetjening.
Bedre for miljøet
- Med endringene får vi to anlegg som
både ivaretar miljøet på en best mulig
måte og som er tidsriktig tilrettelagt for
innbyggerne, sier Arntsen.
Totalt kommer igangsatte og nye prosjekter i Narvik og Harstad på rundt 21 millioner kroner.

Miljøstasjoner

Et utvalg nedsatt av representantskapet
for HRS har utredet mulighetene og kommet med forslag til nye tjenestetilbud fra
HRS overfor sine eierkommuner.
I utvalgets rapport konkluderes det med
at en større grad av samordning vil kunne
resultere i bedre tjenestekvalitet, et mer
riktig avgiftsnivå og utløse et betydelig
effektiviseringspotensial. Et enstemmig
representantskap har stilt seg bak rapporten som nå er sendt de enkelte kommunestyrene for behandling.
Stordriftsfordeler
I rapporten pekes det på at innsamlingsordningen i HRS-kommunene er svært
uvanlig i nordnorsk sammenheng. Alle de
12 andre interkommunale avfallsselskapene i Nord-Norge har ansvar for hele verdikjeden på vegne av sine eierkommuner

Husk sortering!
Se www.hrs.no

– innsamling, behandling og avhending
av avfallet. Dagens delte løsning med
innsamling i egenregi i Narvik og Harstad
samt en tredje aktør i landkommunene
krever større ressurser både når det
gjelder utstyr, renovasjonsbiler og personell. Å samle alt under ett tak vil derfor
gi stordriftsfordeler og gode innsparingsmuligheter.
Bedre servicenivå
Totalt sett mener arbeidsutvalget at en ny
innsamlingsordning vil gi innbyggerne et
bedre servicenivå uten at gebyrene øker.
En fremtidig overføring til HRS vil i så fall
skje i form av virksomhetsoverdragelse.
Dette betyr at alt personell overføres til
HRS og at dagens renovatører også er morgendagens renovatører.

Hva er gratis?
Se www.hrs.no

Husk at julepapiret skal kastes i
dunken for brennbart avfall, ikke i dunk
eller konteiner for papiravfall. Årsaken
er at kvaliteten på julepapiret er for
“dårlig” - det inneholder for mye fargestoff og har for korte papirfibre - slik
at det ikke kan gjenvinnes slik annet
papir kan.

Ny duppeditt til jul?

Juletid er gavetid. Og gavetid betyr
ofte at gamle gjenstander blir overflødige. Spesielt elektronikkduppeditter.
Mobiltelefoner, leker, radioer, MP3spillere, spillkonsoller. Husk at dette
kan leveres tilbake der det ble kjøpt eller til butikker som fører samme type
vare. De har plikt til å ta imot, og du
trenger ikke kjøpe nytt for å få lov til
å levere. I inngangspartiene til mange
dagligvarebutikker finner du egne
innsamlingsstativ. Du kan også levere
til alle våre miljøparker og miljøstasjoner.

14. august ble spaden satt i jorda, og onsdag 18. desember ble en
flunkende ny miljøstasjon tatt i bruk på Ibestad.
HRS har med dette sluttført den planlagte etableringen av miljøstasjonene i landkommunene. Åpningsdagen var riktignok en liten tjuvstart,
for den offisielle åpningen av stasjonen vil først skje over nyåret. Målet
med de lokale miljøstasjonene har vært å etablere en felles standard for
avfallstjenestene, og så langt som mulig gi innbyggerne i landkommunene
tilnærmet samme adgang til å kvitte seg med grovavfall som innbyggerne
i Narvik og Harstad. Med Ibestad Miljøstasjon på plass har alle innbyggerne i HRS-regionen nå tilgang til miljøstasjon.

Forslag til nye tjenester

Julepapiret i riktig dunk

Vi ønsker alle våre kunder
og forretningsforbindelser
en riktig

God Jul
og et
Godt Nytt år

Åpningstider i jula
på Djupvik Miljøpark
Mand
Tirsd
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Mand
Tirsd
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HRS investerer på Stangnes

Tømmekalenderen på
nettsidene

Neste års tømmmekalendere legges i
romjulen ut på vår hjemmeside www.
hrs.no. På hjemmesidene finner du
også fyldig informasjon om blant
annet sortering, åpningstider og
konteinerleie.

HRS fortsetter investeringene i miljøparken på Stangnes. Et mere hensiktsmessig kundetorg er under planlegging.
-Et nytt og moderne kundetorg vil gjøre
det langt enklere for private og små
næringsdrivende å levere avfall, sier
prosjektleder Jan Arne Arntsen ved HRS.
Det legges opp til en større grad av selvbetjening,.
I 2014 investeres det i en ny oljeutskiller
på Stangnes.
- Dette gjøres for å få enda bedre kontroll
med eventuell ojle som siver ut fra vaskevann og avfall, sier Arntsen.

Store investeringer også i Narvik
Også i miljøparken på Djupvik i Narvik
investerer HRS store summer. Hele sorteringstorget bygges om for å tilfredsstille nye krav til behandling og mottak av
avfall, spesiellt farlig avfall. For å få til en
fungerende logitikk på anlegget må blant
annet deler av en bergknaus sprenges
bort, forteller Arntsen.
- Når vi fjerner fjellknausen bak dagens
vektbu gjør vi plass til å bygge ny vekt og
vektbu. Vi opparbeider en ny oppstillingsplass for konteienere og vogntog, og ny
stor parkeringsplass for de ansatte skal

etableres. Den mest synlige endringen
kundene vil merke på Djupvik er nok den
nye hallen på 450 m2 beregnet for farlig
avfall.
Bedre for miljøet
- Med endringene får vi to anlegg som
både ivaretar miljøet på en best mulig
måte og som er tidsriktig tilrettelagt for
innbyggerne, sier Arntsen.
Totalt kommer igangsatte og nye prosjekter i Harstad og Narvik på rundt 21 millioner kroner.

Miljøstasjoner

Et utvalg nedsatt av representantskapet
for HRS har utredet mulighetene og kommet med forslag til nye tjenestetilbud fra
HRS overfor sine eierkommuner.
I utvalgets rapport konkluderes det med
at en større grad av samordning vil kunne
resultere i bedre tjenestekvalitet, et mer
riktig avgiftsnivå og utløse et betydelig
effektiviseringspotensial. Et enstemmig
representantskap har stilt seg bak rapporten som nå er sendt de enkelte kommunestyrene for behandling.
Stordriftsfordeler
I rapporten pekes det på at innsamlingsordningen i HRS-kommunene er svært
uvanlig i nordnorsk sammenheng. Alle de
12 andre interkommunale avfallsselskapene i Nord-Norge har ansvar for hele verdikjeden på vegne av sine eierkommuner

Husk sortering!
Se www.hrs.no

– innsamling, behandling og avhending
av avfallet. Dagens delte løsning med
innsamling i egenregi i Narvik og Harstad
samt en tredje aktør i landkommunene
krever større ressurser både når det
gjelder utstyr, renovasjonsbiler og personell. Å samle alt under ett tak vil derfor
gi stordriftsfordeler og gode innsparingsmuligheter.
Bedre servicenvå
Totalt sett mener arbeidsutvalget at en ny
innsamlingsordning vil gi innbyggerne et
bedre servicenivå uten at gebyrene øker.
En fremtidig overføring til HRS vil i så fall
skje i form av virksomhetsoverdragelse.
Dette betyr at alt personell overføres til
HRS og at dagens renovatører også er morgendagens renovatører.

Hva er gratis?
Se www.hrs.no

Husk at julepapiret skal kastes i
dunken for brennbart avfall, ikke i dunk
eller konteiner for papiravfall. Årsaken
er at kvaliteten på julepapiret er for
“dårlig” - det inneholder for mye fargestoff og har for korte papirfibre - slik
at det ikke kan gjenvinnes slik annet
papir kan.

Ny duppeditt til jul?

Juletid er gavetid. Og gavetid betyr
ofte at gamle gjenstander blir overflødige. Spesielt elektronikkduppeditter.
Mobiltelefoner, leker, radioer, MP3spillere, spillkonsoller. Husk at dette
kan leveres tilbake der det ble kjøpt eller til butikker som fører samme type
vare. De har plikt til å ta imot, og du
trenger ikke kjøpe nytt for å få lov til
å levere. I inngangspartiene til mange
dagligvarebutikker finner du egne
innsamlingsstativ. Du kan også levere
til alle våre miljøparker og miljøstasjoner.

14. august ble spaden satt i jorda, og onsdag 18. desember ble en
flunkende ny miljøstasjon tatt i bruk på Ibestad.
HRS har med dette sluttført den planlagte etableringen av miljøstasjonene i landkommunene. Åpningsdagen var riktignok en liten tjuvstart,
for den offisielle åpningen av stasjonen vil først skje over nyåret. Målet
med de lokale miljøstasjonene har vært å etablere en felles standard for
avfallstjenestene, og så langt som mulig gi innbyggerne i landkommunene
tilnærmet samme adgang til å kvitte seg med grovavfall som innbyggerne
i Narvik og Harstad. Med Ibestad Miljøstasjon på plass har alle innbyggerne i HRS-regionen nå tilgang til miljøstasjon.

Forslag til nye tjenester

Julepapiret i riktig dunk

Vi ønsker alle våre kunder
og forretningsforbindelser
en riktig

God Jul
og et
Godt Nytt år
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