
Matavfall

Plastposer
Skall/skrell/ 

skrott av frukt 
og grønnsaker,  
nedfallsfrukt

Brune pappesker,  
bølgepapp

Melke-, juice-, 
saus-, og pud-
ding-kartonger

Plastbegre, 
-bokser, - kanner Muggent brød, 

kjeks, kake

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Plast- og Isopor-
emballasje for kjøtt, 
frukt, grønt, pålegg

Bøker med  
stiv perm

CD, kassetter

sjampo, dressing, 
vaskemidler

Fisk, skalldyr

-
poser

Kjøttrester/-bein

Eggeskall

Gras, løv, planter

Kvister, greiner

Juletre

Ringpermer, 
kulepenner

Servietter,  
tørkepapir

Tilgriset  
plast/papir/tuber

Blomsterpotte  
i plast

Syltetøyglass, 

Hermetikk- 
bokser

Aluminiums-
folie/-emballasje

Metallkorker/lokk

Metalltuber

Brus-/ølbokser 
uten pant

Telyskapsler i 
metall

POCKET

Aviser

Reklame,  
ukeblad

Pocketbøker

Konvolutter

Pasta-, egg-,  
frokostblanding-

kartonger

Dorull-/tørkerull-
hylser

Gavepapir, bånd

Hundeposer,  
kattesand, 

kjæledyrmøkk

Bleier

Elektriske leker

Mobil, telefoner

Blinkesko

Hårføner, stryke-
jern, barber-

maskin

Elektriske  
tannbørster

Klokker

Datautstyr,  
tv, radio

Ledninger

Hvitevarer

Skylles rent i  
kaldt vann  
ved behov

Leveres i bokser 
for gjenbrukstøy  

på gjenvinnings- 
stasjonen),  

bruktbutikk, 
loppemarked,  
gi det bort etc. 

synlig restavfall 

billigere å levere 
enn i ugjennom-

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Utslitte møbler

Bøker med  
stiv perm

Laminat, 
baderomsplater

Skumgummi, 
madrasser

Hageslanger,
presenninger, 

vedsekker

Impregnert 
trevirke

Maling,beis, lakk, 
whitesprit

Sparkel, lim

Kjemikalier, 
rengjøringsmidler

Batterier

Lyspærer- og rør

Spray-/gassboks

Frityrolje, oljer

Gulvbelegg

Plantevernmidler

Ren og hvit 
Isoporemballasje 

Hvit Isopor

Drikkeglass, 
krystall, ildfast, 

porselen, keramikk

Murstein, betong, 
stein (store 

mengder leveres 
til Heggvin)

Glassull, steinull, 
   isolasjon

Speil

Skrapjern

Treplanker/-bord, 
tremøbler

Plastmøbler

Plastbøtter/ 
-dunker

Verandakasser i 
plast, store  

plastting

tekstiler
,

Klær

Sko

Håndklær

Gardiner, duker

Sengetøy

Hentes av renovatør
Sorteringsguide for avfallsordningen på Hedmarken

Leveres til gjenvinningsstasjonen

Stearinlys

ved be

أكياس البالستيك

البالستيك  فضالت الطعام

تُحرض من قبل العامل تُسلّم ملحطة إعادة التدوير
Hedmarken دليل فرز النفايات يف

 النفايات
الصلبة  الزجاج والعبوات

املعدنية
الورق  الكرتون 

قابلة لالشتعال

 البوليسرتين 
األبيض

املعادن 

الخشب

 املالبس واألحذية
واملنسوجات البالستيك  نفايات الحديقة  الكهربائيات 

واإللكرتونيات  النفايات 
الخطرة

النفايات الصلبة 

 السدادات واألغطية 
املعدنية

 صناديق الكرتون 
 املقوى البنية والكرتون

املموج
املالبس  األثاث املصنوع 

من البالستيك

األحذية 

 زجاج الرشب 
 

 املقاومة للحرارة

املرايا 

 الطوب والخرسانة 
 والحجر (الكميات

 
Heggvin)

 الصوف الزجاجي 
 والصوف الصخري

واملواد العازلة

املناشف 

 الستائر ومفارش 
املائدة

رشاشف األرسّة 

 تسلّم يف علب مخصصة
ةداعإ نكمملا ءايشألل  

 استخدامها (متوفرة يف
،)ريودتلا ةداعإ تاطحم  

 أو تسلّم ملتاجر أو
 أسواق األدوات

 
..إعطاءها لشخص آخر

ّ ُ
تسليمها ملحطة إعادة

 يرجى تسليمها كنفايات
.صلبة

 األصص والرباميل 
البالستيكية

 صناديق الرشفة
 البالستيكية والصناديق

البالستيكية  األلواح الخشبية 
 والكرايس واألثاث

الخشبي

 صناديق التغليف
 النظيفة املصنوعة من
البوليسرتين األبيض الخردة وبقايا

الحديد

 ملحقات أجهزة الكمبيوتر، 
والتلفاز، والراديو

 األجهزة واملعدات 
الكهربائية

الساعات

 

فرشاة األسنان الكهربائية

 األحذية التي تحتوي 
عىل وامضات ضوئية

 مجفف الشعر
 واملكواة الحديدية
وماكينة الحالقة

األسالك 

 الهواتف والهواتف 
املحمولة

األلعاب الكهربائية  الخشب املعالج 

 الطالء والصمغ 
والنفط

ومواد التنظيف

البطاريات 

 املصابيح الكهربائية 
ومصابيح الفلورسنت

 رشاشات السرباي
وعلب الغاز

املبيدات الحرشية

الزيت وزيت القيل 

البالط  

األغصان والفروع 

شجرة امليالد

 األعشاب والنباتات 
وأوراق األشجار

الصحف واملجالت

 
 

وصوص الطعام

اإلعالنات الورقية

 

 أغلفة الهدايا الورقية
واألرشطة

 قشور وبذور 
الخرضوات والفواكه

 األوراق والبالستيك 
ةخستملا بيبانألاو

 األقراص الصلبة 
وأرشطة املسجل

 الكتب ذات األوجه 
الصلبة

  
للمتجر

 قوالب الشموع

 عبوات الطعام
 املعدنية التي تكون
عىل شكل مراهم

 عبوات الصفيح
((فارغة

 زجاجات املرشوبات
 املصنوعة من الزجاج

 املالبس واألحذية 
واملنسوجات املتسخة

الحفاضات

قرش البيض
قشور املكرسات

ماظعلاو موحللا اياقب

والكائنات البحرية

 أكياس الشاي 
 ومرشحات القهوة

وأعقابها

 الخبز املتعفن والكعك
والبسكويت

 األكواب والعلب
واألباريق البالستيكية

 منتجات وعلب التعبئة 
 والتغليف املصنوعة من

 
 املخصصة للحوم والفواكه

والخرضوات

 الزجاجات البالستيكية
 املخصصة للشامبو وصوص
الطعام  ومنظفات الغسيل

 أكياس القهوة
والوجبات الخفيفة

 بقايا املناشف الورقية  إصيص الزهور
املستعملة

 أكياس فضالت
 الكالب ورمل القطط

وورث الحيوانات

 األقالم وامللفات التي
تجمع بها األوراق

كتب الجيب 

مغلفات الرسائل 

وما شابه ذلك

  
وورق املطبخ

 املالبس واألحذية 
واملنسوجات املتسخة

قطع األثاث البالية

 الكتب ذات األوجه 
الصلبة

 مراتب الرسير
وحشواتها

 خراطيم الحديقة
ع
وحقائب الحطّب

 رقائق التصفيح وبالط 

رقائق األملنيوم 
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البالستيك السميك

العزلو

 یتم تسلیمھا بوضوح
 .مقابل مبلغ مالي




