
Her skal kun plastemballasje  
fra husholdningen. Skyll først. 

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

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

Bruk plastsekk
Vi deler ut plastsekker en gang i året. 
Knyt og sett fram sekken før hentedag.

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

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

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

I grønn beholder kaster du det som 
ikke kan gjenbrukes eller kildesorteres. 

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

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

Plastemballasje Glass- og metall- 
emballasje

Restavfall

 

Last ned HRA-appen!
Få full oversikt over hente- 
dager – og få varsel i forkant!

Hentes hver fjerde uke

I brun beholder kaster du matavfall. 
Lukt og smak før du kaster.

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

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

Bruk pose fra HRA
Vi deler ut poser to ganger i året. 

Matavfall

Hentes hver andre ukeHentes hver åttende uke Hentes hver andre uke

I grå beholder skal ren og tørr  
papp, papir og drikkekartonger.

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

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.

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

Papp, papir og  
drikkekartong

Hentes hver fjerde uke

Dette henter vi hos deg – og slik sorterer du det



Våre gjenvinningsstasjoner

Trollmyra i Jevnaker
Musmyrveien 10, 3520 Jevnaker
Telefon: 61 31 47 20

Mohagen i Gran
Mohagalia 11, 2770 Jaren
Telefon: 92 84 69 90

Roa i Lunner
Roalinna 28, 2740 Roa
Telefon: 477 04 202

Svingerud i Hole
Jørgen Moes vei 366, 3530 Røyse
Telefon: 977 85 137

Nes i Ådal i Ringerike
Urulaveien, 3524 Nes i Ådal
Telefon: 93 20 82 55

Sokna i Ringerike
Strømsoddveien, 3534 Sokna
Telefon: 32 12 03 33

Alle stasjonene er stengt påskeaften,  
pinseaften, julaften og nyttårsaften.

Tom for mat- 
poser eller 

plastsekker?  

Du får nye på 
gjenvinnings-

stasjonen!

!

Husk at du kan 
levere batterier, 
lyspærer og lys-
stoffrør gratis  
i butikken.

Farlig avfall

Farlig avfall skal 
håndteres så  
miljøgifter ikke 
lekker ut i naturen

Ja takk!
• Maling
• Lim og lakk
• Spraybokser
• Lyspærer
• Batterier

Nei takk!
• Medisinsk avfall
• Ubrukt fyrverkeri
• Våpen og  
ammunisjon

Tekstiler

Klær og sko kan 
leveres til Fretex 
og UFF, eller egne 
containere hos 
HRA. Både hele 
og ødelagte, men 
må være rent og 
tørt.

Papp

Større mengder 
pappemballasje 
leveres til gjenvin-
ningsstasjonen

Elektronisk 
avfall

Elektrisk og 
elektronisk avfall 
er produkter som 
går på strøm eller 
bruker batterier. 
Dette kan være 
alt fra kjøleskap 
og komfyrer til 
blinkesko og 
tastatur.

Restavfall

Større mengder 
restavfall leverer 
du til gjenvin-
ningsstasjonen 
mot gebyr.

Trevirke

Både rent og  
behandlet 
trevirke. Større 
mengder enn enn 
personbil-henger 
må leveres på 
Trollmyra av hen-
syn til kapasitet.

Hageavfall

Alt biologisk 
nedbrytbart avfall 
som oppstår i 
og rundt hagen: 
Gress, ugress, 
løv, hageplanter, 
greiner og kvist.
Svartlistede plan-
ter må pakkes i 
gjennomsiktig 
sekk og leveres 
for seg.

Hardplast

Plast som ikke er 
emballasje, som 
cd-cover, plast- 
leker, hagemøbler 
av plast, plastrør 
og blomsterkas-
ser.

Isolasjon

Glassull, steinull og 
annen isolasjon. 

Metall

Metallavfall er 
produkter laget 
av materialer som 
aluminium, kob-
ber, messing, tinn, 
bly, jern og stål.

Dette leverer du på gjenvinningsstasjonen
For full oversikt over hva du kan levere, se våre nettsider hra.no

Åpningstider
hra.no


