
Sorteringsgu ide 

Matavfall: Ja takk: Matrester generelt, slik som skall, skrell, skrotter, teposer, 

tørkepapir og bein. 

Nei takk: Planterester, hageavfall, kattesand, bleier og emballasje tilgriset av 

matavfall. Dette skal i restavfallet som i dag. 


Matavfallet sorteres I grønn pose og legges i avfallsbeholderen. 

Husk dobbel knute! 


Plastemballasje: Husk: All plastemballasje skal være ren og tørr når den legges i posen. 

Ja takk: flasker (uten pant), kanner, folie, poser, sekker, begre, kopper, bokser, 

blomsterpotter og isopor. 

Nei takk: Tilgriset emballasje, bestikk, leker, klær og sko av plast og andre plastprodukter. 


Plastemballasjen sorteres I blå pose og legges i avfallsbeholderen. 

Husk dobbel knutel 


RestavfaU: Det som bli r igjen etter at du har sortert det du kan. Er du i tvil om 

sorteringen, skal du legge avfa llet i posen for restavfall eller ringe RENs 

kundeservice for mer informaSjon. 


RestavfaUet skal l handleposer som skiller seg klart f ra de grønne 

og blå posene, og legges så I avfallsbeholderen. 

Husk dobbel knute! 


Papir: Aviser, blader, julepapir, reklame, konvolutter, kopipapir, papp og kartonger 

for juice, melk, refill og frossen mat (fri for matrester) . Det har ingen betydning 

om papiret er belagt med aluminiumsfolie, plast eller har plastkork. Dette skilles 

maskinelt. 


Papir legges I papJrbeholderen. 


Glassemballasje: Ja takk: Glassemballasje uten pant fra mat· og drikkevarer. 

Nei takk: Keramikk, krystall, porselen, lyspærer og ildfast glass. 


Metallemballasje: Hermetikk·, øl· og mineralvannsbokser uten pant, alumin ium· 
produkter, tuber, lokk og aluminiumformer og ·folie. 

Glass- og metallemballasje leveres Ireturpunkt. 

Pant: Panting av flasker er også kildesortering. Det bidrar til ombruk som 
igjen gir mindre produksjon og mindre avfall. 

Panteflasker leveres I butikk. 

Farlig avfall: Rengjørings·, plantevern· og løsemidler, maling, lakk, lim, batterier, 
knappeelIebatterier, lysstoffrør, sparepærer, bilprodukter, spraybokser og 
gassbeholdere samt elektriske og elektroniske (EE) produkter. Husk at farlig 
avfall helst skal leveres i originalemballasje. Alternativt benyttes annen sikker 
emballasje merket med innhold . 

Farlig avfall og EE-avfallieveres på milJøstasJon, 
minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon. 

NBI Unngå løst avfall i beholderen. Husk dobbel knute på alle poser. 
Trenger du flere poser? Se baksiden av denne oversikten. 


