
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. 

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

 جعبه یا پاکت 
های پالستیکی

خریطه های پالستیکی

 اشغالی مواد
غذایی

توسط باز سازنده از خانه برده می شود         به م رکز باز یافت تسلیم داده می شود

 بقایای
اشغالی

شیشه  و جعبه 
های فلزی کاغذ مقوا

 غیر قابل
سوخت

 صفحات
پالسرتوم سفید

فلز

چوب 

 املالبس واألحذية 
واملنسوجات اشغالی باغچه  برق و برقی   اشغالی

خطرناک اشغالی

 آب جوش« کرتی»
فلزی/ رسپوش

 جعبه های  مقوای
 قهوه یی، جعبه های

چین دار
املالبس  میز و چو کی

پالستیکی

 گیالس های نوشیدن
 مایعات ، کرستال،

 ناسوز، ظروف چینی،
رسامیک

اینه 

 خشت، بیتونگ، سنگ
 « مقدار زیاد آن به

 هگ وین تسلیم داده
.می شود

 پشم شیشه، پشم
سنگ، عایق

 روی جایی، پوش
لحاف و بالشت

 در جعبه ها برای
 استفاده مجدد تحویل

 داده می شوند«در مرکز
 باز یافت نیز پیدا می

 شود» مغاره های دست
 دوم، کهنه فروشی

.وغیره

 در صورت رضورت، پیش از
 تحویل دهی،  در آب رسد

 شسته می شوند. اگر در آب
 رسد پاک نشوند، مانند بقیه
 .اشغالی، انداخته می شوند

 سطل های پالستیکی،
بشکه ها

کفش

 صندوق های 
 پالستیکی بالکن خانه

 ، چیز های کالن
پالستیکی

«جان پاک« حوله 

پرده، دسرتخوان

 تخته های چوب،
 میز، میز و چوکی

چوبی

 پاکت های پاک و
سفید پالسرتوم

آهن تیز  ساعت های دیواری 
و رس میزی

لوازم خانگی 

 لوازم کامپیوتر، 
تلویزیون، رادیو

برس دندان برقی 

کفش های برق زن

 ماشین خشک کردن
 موی رس، اتو، ماشین

ریش تراشی

سیم ها  

موبایل، تلفن ها 

اسباب بازی برقی
 چوب های ضد

 آب و ضد رطوبت
شده

 رنگ، مخلوط حل
 کننده، روغن جال، تیل

رنگ شویی

 مواد کیمیایی، مواد

بالتی ها 

 گروپ های برق،
گروپ های نیون

اسپری و جعبه های گاز

مواد ضد آفت های نباتات

روغن بریان کردن، روغن 

 فرش روی زمین
خانه

 شاخ  و شاخچه های
درختان

درخت کریمیس

 علف، برگ،
گیاهان

روزنامه ها

 کارتون های
 شیر، آب میوه،
رب و پو دنگ

اعالنات، مجله

 

قرش/ پوست/ الشهکاغذ تحفه، نوار
 میوه، سبزیجات،
 میوه های خراب

شده

 پالستیک های کثیف
شده، کاغذ، تیوب ها

سی دی ها، کست ها

 کتاب های دارای پوش 
سخت

بیخ سیگرت 

 رشبت، قوطی های
 بیر/ بدون پانت یا

  تضمین گروی

پوش فلزی شمع

تیوب های فلزی

 قوطی های
«کنرسو« خالی

 بوتل مربا، بوتل های
شیشه یی

 لباس های کثیف
شده، کفش، تکه باب

پمپر های کودکان

پوست تخم
 پوست آجیل میوه

های خشک مغز دار

 بقایای گوشت و 
استخوان

 ماهی، حیوانات
سخت پوست دریایی

 کیسه های چای،
فیلرت قهوه

 نان پوپنک زده،
بیسکویت، کیک

 پیاله ها، پاکت ها و
قوطی های پالستیکی

 پالستیک و جعبه های پلی
 استار ین« نوعی از مایع پرتو
 شیمی» برای گوشت، میوه،
 سبزیجات و چیز هایی که
.روی نان گذاشته می شوند

 بوتل های پالستیکی
 شامپو، سوس و مواد

.شستشوی

 قهوه /کیسه های آجیل یا
میوه های خشک مغز دار

گلدان های پالستیکی
 کاغذ های خشک کن

.های کاغذی، در مقدار کم

 کیسه های سک،
 ظروف گربه، رسگین

حیوان خانگی

 دوسیه های زنجیر 
دار

کتاب های جیبی

 کارتون پیتزا، تخم، مخلوط های
صبحانه و نظایر آن

 لوله کاغذ تشناب و گیرا 
های کاغذ خشک کن

 به مرکز باز یافت
تسلیم داده می شود

 لباس ها، کفش ها، و
تکه های کثیف

مبل های فرسوده

 کتاب های دارای
پوش سخت

 تشک های اسفنجی
و پالستیکی

 شلینگ یا پیپ های
 باغبانی، اسفنج، ترپال ،

خریطه های چوب

 لیمونالت، تپ های 

 ورق های املونیوم،
پاکت ها
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پالستیکهای سخت

عایقھا،

 بھ پرداخت ھزینھ
 پولی بھ شکل
 اشکاره داده
 .میشود




