
SORTERING HJEMME LEVERES  TIL MILJØSTASJON
   Tusen takk
for at du bryr deg

BRUNT LOKK BLÅTT LOKK ORANSJE LOKK GRÅTT LOKK SVART LOKK

Hentes hver andre uke

Skrell og skrotter
Frukt

Grønnsaker
Bakverk
Teposer

Kaffefilter
Kaffegrut

Fisk og skalldyr
Kjøtt og beinrester

Eggeskall
Nøtter

Lett tilgriset tørke- 
papir og servietter

Aviser 
Ukeblader
Reklame

Konvolutter
Drikkekartonger

Kartongemballasje
(Uten bølger  
i mellomlag)
Tørkeruller

Toalettruller

Aluminiumsfolie
Aluminiumsemballasje

Glassflasker
Glasskrukker

(syltetøyglass etc)
Hermetikkbokser

Metallkorker og lokk
Drikkebokser  

uten pant
Metalltuber

Telyskapsler i metall
Vinflasker

Plastflasker
Plastkanner

Plastfolie  
Plastposer

Plastbegre (yoghurt- 
og rømmebeger)

Plastbrett for matvarer 
(kylling, kjøttdeig og 

lignende)
Plastemballasje  
for elektriske og  

elektroniske produkter

Bygg- og rivningsavfall
Rent trevirke

Gips
Busk og kratt

Bølgepapp
Møbler

Hardplast
Dekk

Rene masser
Vinduer

Sykler/sportsutstyr
Klær/tekstiler

Jern/metall  
(som kasseroller, 
stekepanner og 

liknende)

Møbler
Bøker

Servise
Sykler

Skiutstyr
Fungerende 
elektronikk

Tepper
Bildeler
Kjeler

Kopper og glass
Gressklippere

Elektriske leker
Blinkesko

Barbermaskin
Ledninger
Hvitevarer

(kjøleskap, komfyr, 
vaskemaskin med mer)

Brunevarer
(stereoanlegg, Tv, kass-

ettspiller med mer)
Kamera

Småelektronikk
(barbermaskin, 

elektrisk tannbørste, 
kalkualtor, drill  

med mer)
Hodetelefoner 
Mobiltelefoner
Datamaskiner

Nettbrett

 Impregnert tre
Lysstoffrør/ 
Sparepærer

Alle batterier
Whitesprit 

Spraybokser med 
drivgass

Negllakk og parfyme-
flasker med innhold
Rengjøringsmidler
Maling, lim og lakk

Løsemidler
Bilpleieprodukter

Bilolje
Båtpleieprodukter

Skismøring med fluor 
og skirens

Ugress-, insekts- 
og skadedyr

Hundeposer
Bleier, bind  

og tamponger
Støvsugerposer

Avkjølt aske og grillkull
Stearinlys

Sigarettsneiper
Ødelagte leker

Glanset gavepapir
Veldig tilgriset  
plast og papir

Pillebrett
Snus

Q-tips og bomullspads
Engangslinser

Tyggis
Plastredskaper 

Vedsekker/vednett 
Drikkeglass

Ødelagte sko

Denne guiden viser 
eksempler på hva som 
skal sorteres hvor. 
Har du spørsmål til 
sortering? Vi hjelper 
deg gjerne:
Telefon: 769 22 000
Epost: post@hrs.no

Informasjon om  
våre miljøstasjoner  
og åpningstider  
finner du på: 
hrs.no/miljostasjoner

Last ned ditt 
digitale HRS 

kort: appen MiljøID, 
for enklere å kunne 
registrere deg på 
miljøstasjonen. Her får 
man også oversikt over 
alle kvoter og eiendom-
mer man har, og man 
ser hvor mye man har 
igjen på sin kvote.

Last ned vår 
gratis app, 

Min Renovasjon for å 
få varsel om når du skal 
sette ut avfallsdunken 
din til tømming. Fulls-
tendig tømmekalender 
finnes alltid på hrs.no

Last ned 
sortere- 

appen eller gå til 
sortere.no for å enkelt 
få svar på hva som skal 
sorteres hvor. Her kan 
du for eksempel søke 
på «tannkremtube» 
eller “blomsterpotte” 
og få info om hvor  
du skal sortere den.

Matavfall
til kompostering

Papir og kartong
til gjenvinning

Glass- og  
metallemballasje  

til gjenvinning

Plastemballasje
til gjenvinning

Grovavfall
til ombruk eller 

materialgjenvinning 

Innbo og løsøre
til ombruk eller 

materialgjenvinning 

Elektroavfall
produkter som går på 

strøm og batteri

Farlig avfall

Restavfall
til energigjenvinning

Hentes hver fjerde uke 

OBS! Ikke bølgepapp. Bølge-
papp leveres gratis hos HRS 

Drikkekartong skylles og 
brettes. Tørkepapir, gave-
papir og og tilgriset papir 

kastes i restavfallet

Du får flere avfallsposer  
ved å knytte en tom  
biopose på dunken  

på tømmedagen

Skyll emballasjen. 
Lokk og glass separeres

Skyll/rengjør  
emballasjen i kaldt vann. 

Batterier, farlig avfall og 
EE-avfall må aldri kastes i 

restavfallet.  Dette leveres 
gratis hos HRS

HRS har S-bokser  
(Sikker-boks) på våre 
gjenvinningsstasjoner 

på Stangnes og Djupvik. 
Da kan du være sikker på 
at gamle mobiltelefoner 

datamaskiner og nettbrett 
ikke kommer på avveie.

Ammunisjon og sprengstoff 
skal leveres til politiet.

Hentes hver fjerde uke Hentes hver fjerde uke Hentes hver fjerde uke 

Kast avfallet  i knytte  
bioposer. Kun nedbrytbart 

materiale i dunken.

Husk å delta i 
returkartonglotteriet!

Kast avfallet rett i dunken

Kast avfallet  
 i knytte poser

Vi oppfordrer til å 
redusere restavfallet.
Kastes i knytte poser 

Egen container eller 
UFF/Fretex-bokser

Lokale bruktbutikker 
eller egen container

Egen container, kan 
også leveres i butikker 

som selger EE-varer.
Eget områdeKast avfallet 

 rett i dunken hrs.no


