
 

Oslo kommune 
Bymiljøetaten   
v/ Ruskensekretariatet 
Pb. 6703 Etterstad 
0609 Oslo 
            
            
          7. mars 2012  
Til borettslag, boligsameier, velforeninger og andre beboergrupper 
 

STORRUSKEN 2012 
 

Nå er tiden inne for en ny RUSKENAKSJON.   
Vi ønsker nye og gamle ”Ruskenryddere” vel møtt til ny innsats! 

 

Aksjonstiden er satt til 23. april – 16. mai 
 

I denne perioden åpner Grønmo for gratis levering av Ruskenavfall mot levering av Ruskenkupong.  
 
Åpningstider:   Mandag til fredag kl. 07.30 – 19.30 
    Stengt lørdag og søndag 
 
 

Ruskenkontoret Brobekkveien 87, tlf.nr. 480 92 515/ 918 09 718 
 
Åpningstid 11. - 20. april: Mandag til fredag kl. 08.00 – 15.00 
    Torsdag kl. 08.00 – 18.00  
    Stengt lørdag og søndag 
 
På Ruskenkontoret kan man hente avfallssekker, plakater til oppslag, Ruskenkuponger samt 
oppmuntringspremier til barna så langt lageret rekker. Ruskenkupong kan hentes under skjemaer på 
www.rusken.oslo.kommune.no/ 
 
Ordningen gjelder ikke firmaer, bedrifter mv.  
 
 

 
Lykke til med Ruskenaksjonen! 

 
Med Ruskenhilsen 

Jan Hauger 
Ruskengeneralen 

 
 
 
Vedlegg 1 – Bestillingsliste (fylles ut før henting) 
Vedlegg 2 – Rapportskjema (fylles ut og sendes inn etter at aksjonen er holdt) 
Vedlegg 3 – Leveringsbetingelser Rusken 2012 

http://www.rusken.oslo.kommune.no/
http://www.rusken.no


 

RUSKENAKSJONEN 2012 – VEDLEGG 1 

BORETTSLAG, BOLIGSAMEIER, VELFORENINGER OG ANDRE BEBOERGRUPPER 

 

           BESTILLINGSLISTE 

 

Bestillingslisten fylles ut på forhånd og leveres ved henting av materiell på Ruskenkontoret  

 
NAVN PÅ BORETTSLAG, BOLIGSAMEIET, 
VELFORENING ELLER ANNET: 
 
 

 
KONTAKTPERSON 
NAVN/MOB/E-POST: 
 
 

 
REGNSKAPSFØRER 
NAVN/ADRESSE/MOB/E-POST: 
 
 

Utdeling av kontrollkuponger, sekker og oppmuntringspremier skjer i forhold til: 

 
ANTALL DELTAGERE: 
 

 
HERAV BARN: 

 

 
ANTALL LEILIGHETER: 
 

CA. STØRRELSE PÅ  
UTEAREAL SOM RYDDES: 

 

Vi ønsker: 

ANTALL AVFALLSSEKKER: 
(under 350 leiligheter – 25 sekker 
Over 350 leiligheter – 50 sekker.  
Mindre antall bunter kan kjøpes for 50,- pr. bunt) 
 

Vi ønsker ruskenkuponger for gratis levering på Grønmo som følger: 

Størrelse/volum på container/lastebil/henger: 
 

Antall leveranser/lass som ønskes levert til Grønmo:  

 



 

RUSKENAKSJONEN 2012 – VEDLEGG 2 

 

RUSKENRAPPORT 2012 

 

Ruskenrapporten sendes etter aksjonen til: 

Bymiljøetaten v/ Ruskensekretariatet   

Pb. 6703 Etterstad, 0609 OSLO 

Eller som vedlegg per e-post til: postmottak@bym.oslo.kommune.no merk:«Ruskenrapport»  

 

(Navn på borettslaget, boligsameiet, velforeningen eller annet) 

I alt deltok:  voksne,    barn, med til sammen:  dugnadstimer. 

Det ble samlet i alt:  sekker med avfall. 

Hvem utførte transporten?: 

Vi har ryddet: 

Andre opplysninger om aksjonen:  

 

 

ANSVARLIG KONTAKTPERSON FOR RUSKENAKSJONEN:  

NAVN: 
 
 

ADRESSE: 
 
 

E-POST: 
 
 

TLF/MOB: 
 
 

NAVN OG TLF. NUMMER  
TIL STYRETS FORMANN: 
 

ANTALL GANGER DELTATT 
I RUSKENAKSJONEN: 

mailto:postmottak@bym.oslo.kommune.no
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LEVERINGSBETINGELSER RUSKEN 2012 

 

 

Ruskenavfall er avfall som leveres med Ruskenkupong på Grønmo 23. april – 16. mai 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på farlig avfall er: 

 Bilbatterier  Eternitt (noen blomsterkasser) 

 Asbest  Olje 

 Maling, lim og lakk  Løsemidler 

 Spraybokser  Impregnert trevirke (grønt 
trevirke som benyttes ute) 

 

Elektrisk avfall er alt avfall som behøver strøm, enten via kontakt eller batteri, for eksempel: 

 Lamper  Musikkanlegg  

 Varmeovner  TV/video/dvd 

 Komfyrer  Div. leker 

 Kjøleskap  m.m  
 

Har borettslaget/sameiet mye farlig avfall, kontakt RENs kundetorg: 23 48 36 50 og det kan avtales 

separat henting av farlig avfall. 

 

 

  

Følgende leveringsbetingelser gjelder for Rusken 2012: 

1. Ruskenavfall skal ikke inneholde farlig avfall, elektrisk avfall eller rester fra 
oppussing eller riving. Dette må leveres separat til en av Renovasjonsetatens 
gjenbruksstasjoner eller andre tilbud i markedet. (Ring Renovasjonsetatens 
Kundetorg: 23 48 36 50). 

2. Ruskenavfall kan ikke leveres med komprimatorbil. 
3. Hageavfall skal alltid leveres rent, dvs. uten gateoppsop, steiner, røtter eller 

plastsekker. Dette leveres separat. 
4. Rent hageavfall kan leveres med komprimatorbil. 

For å få til en riktig og så god avfallshåndtering som mulig medfører brudd på 

leveringsbetingelsene følgende: 

Overholdes ikke leveringsbetingelsene, vil leveransen belastes med et gebyr på kr. 1.600,- 

per tonn eks MVA. I tillegg påløper et administrasjonsgebyr på kr. 500,- Eks MVA. 

Et eksempel: en leveranse på 4 tonn der Renovasjonsetaten finner farlig avfall vil det 

påløpe ett gebyr på totalt kr. 6.900,- eks MVA. 



 

Til oppslag 

 

 

RUSKENAKSJON 2012 

 

 

BORETTSLAG/SAMEIE: 
 
 

 

TID: 
  
 
 

Følgende leveringsbetingelser gjelder for RUSKEN 2012: 
 

1. Ruskenavfall skal IKKE inneholde farlig avfall eller elektrisk avfall 
 

 

Borettslaget/sameiet har følgende løsning for levering av farlig avfall og elektronikk: 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempler på farlig avfall er: 

 Bilbatterier  Eternitt (noen blomsterkasser) 

 Asbest  Olje 

 Maling, lim og lakk  Løsemidler 

 Spraybokser  Impregnert trevirke (grønt 
trevirke som benyttes ute) 

 

Elektrisk avfall er alt avfall som behøver strøm, enten via kontakt eller batteri, for eksempel: 

 Lamper  Musikkanlegg  

 Varmeovner  TV/video/dvd 

 Komfyrer  Div. leker 

 Kjøleskap  m.m  
 

www.rusken.no 


