
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. 

Leveres mot
betaling, hvor

synlig restavfall 
(løst/gjennom-
siktig sekk) er

billigere å levere 
enn i ugjennom-

siktig sekk.

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
L eres mot

ved be

 پاکت و یا کیسه های
پالستیکی

 بسته بندی 
:پالستیک زبالهء غذایی

:این زباله ها از خانه ها جمع آوری می شود :اینها به ایستگاه های بازیافت زباله تحویل داده شود
دمارک ِ

 شیشه - و بسته زباله های
بندی های فلزی کاغذ کارتن

 زباله های
نسوز

فوم سفید 

فلز

چوب

 لباس، کفش،
پارچه ها

پالستیِک سخت  زباله های 
باغچه

 برقی و
الکرتونیکی  زباله های 

خطرناک
 زباله 

درب های فلزی بطری/
قوطی

 جهبه های کارتنی
 قهوه ای، مقوای راه

راه
لباس 

 شیشه های نوشیدنی،
 کریستال، نسوز،
چینی، رسامیک

آینه 

 آجر، بُتون، سنگ ( 
 مقدار زیاد آنها به
Heggvin تحویل 

(داده شود

 پشم شیشه، پشم
سنگی، عایق

مالفه های خواب 

 در جهبه های لباس و
 پارچه های قابل

 استفاده مجدد تحویل
 داده شود ( که در

 ایستگاه های بازیافت
 زباله یافت می شود)،

 سمساری، بازار
ءایشا شورف صوصخم  

 دست دوم، اهدا کردن
.و غیره

تحویل به شکل قابل 

رؤیت و پرداخت 

هزینه

 در آب رسد شسته   
 شود. اگر در آب

 دیگرزباله ها
.انداخته شود

 سطل ها و ظروف
پالستیکی

کفش

 سبدهای پالستیکی در
 اِیوان، اشیاء پالستیکی

بزرگ

حوله ها

پرده ها، رومیزی ها

 تخته ها و میزهای
 

 بسته بندی های فوم
فلزات قراضه  ساعت ها

 یخچال، اجاق آشپزی، 
 ماشین ظرفشویی و

لباسشویی

 رایانه، تلویزیون،
رادیو

مسواک برقی

کفش های چراغ دار

 سشوارها، اتو، ماشین
ریش تراشی

سیم 

تلفن و موبایل

 اسباب بازی 
های برقی

چوب آغشته

 رنگ، رنگ شفاف،
الک، الکل سفید

 مواد شیمیایی، مواد

بتونه، چسب

باطری ها

 المپ ها، چراغ های 
فلورسنت

 اسپری و یا کپسول
های گاز

سموم گیاهی

روغن چراغ، نفت 

پوشش کف 

تََرکه ها، شاخه ها

درخت کریسمس 

 چمن، برگهای
پژمرده، گیاهان

روزنامه ها

 کارتن های شیر،
س و ُ  

پودینگ

 آگهی ها، مجله ها

 

 کاغذ ها و نوارهای
بسته بندی هدیه

صدف/پوست میوه/
 اضافه میوه و

 سبزیجات، میوه
های پالسیده

 پالستیک، کاغذ و
تیوپهای کثیف شده

 سی دی و نوارهای
کاِست

 کتاب با جلدهای
سخت

 

 بطری های نوشابه و
آبجو بدون گرویی

ظرفهای فلزی شمع

تیوپ های فلزی

 قوطی های
(کنرسو(خالی

 شیشه مربّا، بطری
های شیشه ای

 لباس، کفش و پارچه
های کثیف شده

پوشک ها

پوست تخم مرغ 
پوست آجیل

باقِی گوشت و استخوان

ماهی ها، صدفدارها

 کیسهء چای، فیلرتِ
قهوه، تفالهء قهوه

 نان کپک زده،
بیسکویت، ِکیک

 لیوان، جعبه و ظرف
های پالستیکی

 پالستیک و فوم های بسته
 بندی برای گوشت، میوه،
سبزیجات، انواع کالباس

 بطری های پالستیکی 
 برای شامپو، ُسس، مایع

های شستشو

پاکتهای قهوه و یا تنقالت

گلدان های پالستیکی  میزی استفاده شده
در مقدار کم

 پاکتهای سگ، شنهای
 گربه، کود حیوانات

خانگی

کالسور، مدادها
 کتابهای جیبی

پاکت نامه ها

 کارتن های پیتزا، تخم
 مرغ، انواع کورن فلکس

و مشابه آن

 کارتن های رول

 لباس، کفش و پارچه 
های کثیف شده

 کتاب با جلدهای 
سخت

 اسفنج الستیکی، 
تشک

 شلنگهای آب باغچه،
سایه بان، هیزم

 کفپوش های چوبی ورقه 

 فوم و بسته بندی
های آلومینیمی
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