
Sorteringsguide

Farlig avfall –  
Leveres på avfalls anlegget 
eller i rød boks

Asbest/eternitt

Batteri (alle typer) 

Impregnert trevirke

Maling, lim, lakk, kjemikalier,                                
whitesprit ol. Skriv opp          
innholdet på emballasjen!

Filler, papp og papir som 
er brukt for å samle opp 
ovenstående. 

Lightere

Lyspærer (alle typer) 

Lysstoffrør (må ikke knuses) 

Spray-/gass-bokser

Elektrisk og elektronisk 
avfall (dette må IKKE kastes i 
brennbart)

Matavfall

Matavfall som kan kvernes 
skal i matavfallskvern.
Det er påbud om at huseier 
sørger for at matavfallskvern 
er montert. 

Eksempel på matavfall som ikke 
skal i kvern er: 

Skinn, svor og bananskall

Restavfall

Beger til rømme, yoghurt 
mm. 

Bleier, bind

Mindre mengder 
blomsterjord og planter. 

Bøker

Cd, videokassetter + 
emballasje

Eggekartonger 

Pizzaesker

Våt papp og papir

Gavepapir

Mat-innpakning

Lær, gummi, garn og tau 
i mindre mengder

Papir med lim 
(konvolutter og post-it)

Plastemballasje

Støvler, sko og tekstiler 
som er for dårlige for å 
gå til Bruktikken

Tannbørster og oppvask-
koster

Drikke- og melkekartonger

Metallemballasje 
 
VIKTIG: Ikke kast plastposer 
sammen med metallet. Dette 
fører til mye ekstraarbeid og 
kostnader. 

Blikkbokser/metall

Tomme brus- og ølbokser 

Glass

Flasker, emballasjeglass, porselen 
og stentøy

VIKTIG!                                
Ikke kast plastposer sammen 
med glass. Dette fører til mye 
ekstraarbeid og kostnader. 

Papir

Kopipapir, aviser, ukeblader 
og reklame

Gavepapir skal ikke i papir, 
men brennbart. 

HUSK: Avfallscontainerne er til for å sortere avfall – og det er brukerne 
som gjør det. Det er IKKE tillatt å sette avfall utenfor containerne selv 
om de er fulle – vær vennlig heller å ringe/send e-post dersom tømming 
er påkrevd. Hensetting av avfall utenfor containerne = forsøpling og 
merarbeid som igjen = merkostnad og økt gebyr. 

Papp/bølgepapp 
 
Bølgepapp (se på pappen fra 
siden; er pappen hul med en 
bølgende plate i midten så er det 
bølgepapp). 

Husk å ta ut isopor/plast                                      
fra pappkasser.                        
Papp fra pizza-esker eller      
eggekartonger skal ikke i papp. 
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Telefon: 79 02 15 01
E-post: savfall@lokalstyre.no


