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Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap (RTA) legger om hytterenovasjonen. 
Hytteabonnentene får nå nøkler til avlåste sorteringsbuer. Snaut 70 buer skal tas i bruk i løpet 
av året. 

 

Sorteringsbuer: Tor Georg Hagane, daglig leder i RTA, foran den nye sorteringsbua ved Eksjø 
på Vegårshei. - Sorteringsbuene fungerer veldig bra der de er tatt i bruk. I løpet av året vil de 
ha i underkant av 70 buer tilgjengelige for hytteabonnentene, forteller han.Foto: Mette Urdahl  

DEL  

•  
•  

RTA er godt i gang med å etablere sorteringsbuer for alle hytteabonnenter i Tvedestrand, 
Vegårshei, Risør og Gjerstad. 

- Til sammen settes det opp i underkant av 70 sorteringsbuer for hyttefolket, forteller Tor 
Georg Hagane, daglig leder i RTA. 

Mange er i drift allerede, mens resten kommer på plass i løpet av 2016. 



 

Får nøkkel i posten 

- Det begynner å tette seg til. Vi har satt opp mange buer i løpet av høsten og vinteren. Om 
bare et par ukers tid, vil mange flere sorteringsbuer komme i bruk, sier Hagane. 

Sorteringsbuene varierer noe i størrelse, men felles for dem alle er at de er låst. 

- Abonnentene får nøkkel tilsendt i posten. Dersom noen ikke har mottatt nøkkel, må de 
endelig ta kontakt med oss, oppfordrer Hagane. 

Blir mer ryddig 

Det er flere grunner til at RTA går for denne løsningen. 

- Det vil bli mer ryddig, fastslår Hagane. 

Avfallsdunkene blir på denne måten kun tilgjengelige for hytteabonnentene. Overfylte 
containere og flytende søppel bør være et tilbakelagt kapittel. 

- Dere regner med at buene vil gjøre kål på sniktømming av avfall fra uvedkommende? 

- Ja, vi regner med at terskelen for å slenge fra seg avfall utenfor en bu er høy. Det er ikke mer 
naturlig å hive ting der enn andre steder i naturen, mener Hagane. 

- Vi ser dessuten at det fungerer veldig bra der vi har tatt systemet i bruk. 

Tømmes hele året 

En annen grunn til endringen er at RTA ønsker å gi hytteabonnentene et helårstilbud. 

- Vi ser jo at hyttebruken endrer seg. Folk bruker fritidsboligene sine mer, og på alle årstider. 
Med sorteringsbuene får hyttefolket et tilbud som er tilgjengelig hele året, konstaterer Hagane. 

Bedre sortering 

En tredje grunn til endringen er ønsket om å få bedre sortering på hytteavfallet. 

- Vi behøver bedre kildesortering på dette avfallet. Før har det vært fysisk umulig å få til, og 
sorteringen har vært langt i fra der den bør være. 

Vi står i en sorteringsbu ved Eksjø på Vegårshei. 

- Denne bua er spjut ny. Den ikke malt ennå, men er ellers klar til bruk, sier RTA-lederen. 

Inne i bua er det en rekke store dunker til restavfall og papir, samt tre dunker til glass og én til 
matavfall. 

- Matavfallet tømmer vi jo oftere enn det andre, bemerker Hagane. 

 



Små-elektronikk 

I bua er det også satt av plass til mindre mengder farlig avfall. 

- Her kan folk kaste ting som batterier, malingsspann, tennvæske, skismøring og spraybokser. 
Dette avfallet må leveres i original emballasje, sier Hagane. 

Hyttefolket kan også kvitte seg med små-elektronikk. 

- Her kan man levere slikt som strykejern, mobiltelefoner, små kjøkkenmaskiner, ladere, 
lyspærer og lysrør, opplyser Hagane. 

- Elektroniske gjenstander som er større enn en kaffetrakter, skal leveres tilbake til butikk, 
eller til et av RTAs mottak. 

- Vi fikser det 

RTA er ellers innstilt på å hjelpe abonnentene så godt de kan. 

- Har du behov for å kvitte deg med et kjøleskap på Sandøya, så ta kontakt. Vi finner en måte 
å løse problemet på, slik at vi kan hente fra brygge, sier Hagane. 

Det verste folk kan gjøre, er å sette fra seg store ting som kjølekspa på ulovlig sted. 

- Det er som en magnet; plutselig står det mange flere der. 

Enkelte unntak 

Tor Georg Hagane opplyser at det enkelte steder ved kysten ikke blir avlåste buer for hytte-
abonnentene. 

- Noen steder er det ganske enkelt ikke plass, som for eksempel på Hagefjordbrygga. Men der 
har vi etablert skjult og nedgravd anlegg. Det ble løsningen der. 

 

KildeSortering: De nye buene gir hytteabonnentene langt bedre muligheter for sortering av 
avfallet.  


