Slik sorterer du!

Plastemballasje

Papp, papir og
drikkekartong

Glass- og metallemballasje

Matavfall

Restavfall

Her skal kun plastemballasje
fra husholdningen. Skyll først.

Her kaster du kun ren og tørr
papp, papir og drikkekartonger.

Her skal kun emballasje av
glass og metall. Skyll først.

Her kaster du matavfall.
Lukt og smak før du kaster.

Her kaster du det som ikke kan
gjenbrukes eller kildesorteres.

Ja takk!
• Plastfolie
• Plastposer
• Snusbokser
• Yogurtbegre
• Påleggspakker
• Sjampo- og såpeflasker
• Tomme spylervæskekanner
• Plastbeger til kjøtt, frukt og grønt

Ja takk!
• Pizzaesker
• Skrivepapir
• Konvolutter
• Eggekartonger
• Melk- og juicekartonger
• Aviser og blader
• Bøker med myk perm (pocket)
• Tomme dorull- og tørkepapirruller

Ja takk!
• Glassflasker
• Syltetøyglass
• Metallbokser
• Påleggstuber
• Aluminiumsfolie
• Drikkebokser uten pant
• Korker og lokk av metall

Ja takk!
• Matrester
• Fisk og skalldyr
• Grønnsaksskrell
• Kaffefilter og grut
• Brød og andre bakervarer
• Skrell og skrotter fra frukt
• Tørkepapir og servietter

Ja takk!
• Bleier og bind
• Ødelagte sko
• Kattesand
• Hundeposer
• Vedsekker
• Glanset gavepapir
• Veldig skitten emballasje
• Emballasje av blandingsmaterialer

Nei takk!
• Leker
• Kulepenner
• Grisete plast
• Plastemballasje med rester av
farlig avfall (merket med eget symbol)
• Poser av blandingsmaterialer
(ofte sølvfarget innside)
• Plastmøbler

Nei takk!
• Vått papir
• Glanset gavepapir
• Tørkepapir og servietter
• Brukte pappkrus og -tallerkener
• Store mengder papp som ikke får
plass i beholder må du ta med til
gjenvinningsstasjonen.

Nei takk!
• Drikkeglass
• Porselen
• Keramikk
• Krystall
• Speil
• Lyspærer
• Spiker og skruer
• Stekepanner og kasseroller
• Ildfaste former
• Malingsspann
• Spraybokser

Nei takk!
• Aske
• Hageavfall
• Potteplanter
• Bleier og bind
• Stein og sand
• Hunde- og kattemøkk
• Snus og sigarettstumper
• Store slaktebein og skinn
• Engangskrus, bestikk og tallerkener

Nei takk!
• Alt som kan gjenbrukes
og kildesorteres
• Batterier
• Kjemikalier
• Elektronisk avfall
• Større gjenstander leveres
på gjenvinningsstasjonen

i
Du skal kun kaste husholdningsavfall i beholderne. Større gjenstander og farlig avfall skal leveres til
gjenvinningsstasjonen. Se hra.no
for oversikt over våre gjenvinningsstasjoner.

Returkartonglotteriet
Brett drikkekartonger og vinn
pengepremier! Les mer på hra.no

Bruk grønn pose
Disse får du i boden ved miljøtorget.

?
Fortsatt usikker på hva som skal
kastes hvor? På sortere.no kan du
søke på alle avfallstyper og få svar.

