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Hentes
av renovatør
Atliekų
tvarkymo
darbuotojas surenka namuose

Plastikas

Plastposer
Plastikiniai
maišeliai

Plastikiniai
indeliai
Plastbegre,
ir dežutės
-bokser,
- kanner

Maisto
Matavfall

atliekos

Vaisių
ir daržovių
Skall/skrell/
kevalai/luobelės/
skrott av frukt
kauliukai,
vaisių
og grønnsaker,
krituoliai
nedfallsfrukt

Muggent duona,
brød,
Apipelijusi
sausainiai,
tortas
kjeks, kake

Plast- og
Plastiko
og IsoporIsoporpakuotės mėsai,
emballasje
for kjøtt, Arbatos maišeliai,
vaisiams,
daržovėms
frukt, grønt,
pålegg
tirščiai

Likutinės
atliekos

Dovanų pakavimo
Gavepapir,
bånd
popierius, kaspinas

Nešvarus
plastikas/
Tilgriset
popierius/tūbelės
plast/papir/tuber

Kavos- /užkandžių
maišeliai
poser
Blomsterpotte
Plastikiniai
gėlių
vazonai
i plast

Jei reikia, nuplaukite
Skylles rent i
švariai šaltu vandeniu
kaldt
vann
prieš
pristatymą.
Išmeskite
i likutines
ved behov
atliekas, jei plastikas
nenusiplauna
šaltame
vandenyje.
ved be

Mėsos likučiai
Kjøttrester/-bein
ir kaulai
Kiaušinių
lukštai,
Eggeskall
riešutų kevalai

Panaudoti popieriniai
Servietter,
rankšluosčiai ir servetėlės tørkepapir
mažesniais kiekiais

Bleier

Uogienių
stiklainiai,
Syltetøyglass,
stiklo buteliai

Skardinės
Hermetikk(tuščios)
bokser

Aliuminio
folijos/
Aluminiumspakuotės
folie/-emballasje

Ringpermer,
Segtuvai su
žiedais,
rašikliai
kulepenner

Popierius

Popierius

Rūbai,,batai
ir tekstilės
tekstiler

Pieno, sulčių,
Melke-,
juice-,
padažų
pudingo
saus-,irog
pudkartoninės
ding-kartonger
pakuotės

Rudos pappesker,
popierinės
Brune
dėžės,
gofruotas
bølgepapp

Rūbai
Klær

Laikraščiai
Aviser

Nedegūs

Metaliniai kamščiai/

Metallkorker/lokk
dangteliai
Bøker kietais
med
Knygos
stiv
perm
viršeliais

Kišeninės
Pocketbøker
knygos

Vokai
Konvolutter

tūbelės

Metalinės i
Telyskapsler
žvakių kapsulės
metall

Kartoninės
Pasta-,
egg-,
pakuotės nuo picų,
frokostblandingkiaušinių, sausų
pusryčių
ir pan.
kartonger

Šunų
maišai, kačių
Hundeposer,
kraikas,
naminių
kattesand,
gyvūnų ekskrementai

kjæledyrmøkk

Sauskelnės
Stearinlys

Sodo
atliekos

Elektros ir
elektronikos

Pavojingos
atliekos

Likutinės
atliekos

Žolė, lapai,
augalai
Gras,
løv, planter

Elektriniai
Elektriskežaislai
leker

Apdorota
Impregnert
mediena
trevirke

Nešvarūs
Tilgrisete
klær,
drabužiai,
avalynė,
sko, tekstiler
tekstilė

Taurės, krištolas,
Drikkeglass,
ugniai atspari
krystall, ildfast,
medžiaga,
porceporselen,
keramikk
lianas, keramika

Plastbøtter/
Plastikiniai
kibirai/kanistrai
-dunker

Šakelės,greiner
šakos
Kvister,

Mobilūs
telefonai,
Mobil, telefoner
telefonai

Užuolaidos,
Gardiner,
duker

Plastikinės i
Verandakasser
dėžės,
plast,didelis
store
plastikiniai
plastting

Kalėdų
eglutė
Juletre

staltiesės

Gazuotų
gėrimų/
Brus-/ølbokser
alaus
skardinės
uten
pant
be užstato

Tualetinio
popieriaus
Dorull-/tørkerullir virtuvinių rankluhylser
osčių ritinėliai

Izoliacija
Stiklo vata,

Glassull, steinull,
akmens vata
isolasjon

Kjemikalier,
Chemikalai,
valymo
priemonės
rengjøringsmidler

Hermetikai,
klijai
Sparkel, lim

Mediena

Hårføner,
strykePlaukų džiovintu
vas,
lygintuvas,
jern,
barberskustuvas
maskin

Akumuliatoriai
Batterier

Medinės lentos/

Speil
Veidrodis

Plytos, betonas,
Murstein,
betong,
akmuo (dideli
stein (store
kiekiai priduodami
mengder leveres
į Heggvin)
til Heggvin)

Dažai, beicas,
Maling,beis,
lakk,
Utslitte møbler
baldai
lakas,
vaitspiritas Susidėvėjęs
whitesprit

Laidai
Ledninger

Batai su
Blinkesko
lemputėmis

daiktai

Patalynė
Sengetøy
Metalinės
Metalltuber

Nešvarūs
Tilgrisete
klær,
drabužiai, avalynė,
sko,tekstilė
tekstiler

Plastikiniai
baldai
Plastmøbler

Rankšluosčiai
Håndklær

Reklama,
Reklame,
laikraščiai
ukeblad
POCKET

Kietas
plastikas

kartonsas

Batai
Sko

CD, kassetter
kasetės
CD,

Žuvis,
jūros
Fisk,
skalldyr
gėrybės
Plastikiniai šampūnų,
sjampo,plovimo
dressing,
padažų,
priemonių
buteliukai
vaskemidler

Stiklo ir
metalo
pakuotės

Leveres til
gjenvinningsstasjonen
Priduodama
perdirbimo
stotyje

Treplanker/-bord,
kėdės, mediniai
tremøbler
baldai

Baltas
Hvit
Isopor
putplastis
Metalas
Švarus
ir baltas
Ren og
hvit
putplastis ir balta
Isoporemballasje
putplasčio pakuotė

Metalo
laužas
Skrapjern

Skumgummi,
Porolonas,
čiužiniai
madrasser

Hageslanger,
Sodo šlangos,
presenninger,
brezentas,
malkos
vedsekker

Elektriske
Elektriniai
dantų
šepetėliai
tannbørster

Rūbų priduodami
Leveres
i bokser
perdirbimo
dėžėse
for
gjenbrukstøy
(taip pat galima rasti
perdirbimo stotyje),
pådėvėtų
gjenvinningsdrabužių
parduotuvėje,
blusų
stasjonen),
turguje, atiduodami
bruktbutikk,
ir t.t.

Bøker med
Knygos
kietais
viršeliais
stiv
perm

Elektros lemputės, liuLyspærer- og rør
minescencinės lempos

Laminat,vonios
Laminatas,
baderomsplater
stalviršiai
Aerozolis ir dųjų
Spray-/gassboks
balonėlis

Kompiuterinė
įranga,
Datautstyr,
televizija,
radijas
tv, radio

Laikrodžiai
Klokker

loppemarked,
gi det bort etc.

Pesticidai
Plantevernmidler

Kepimo
aliejus,oljer
aliejus
Frityrolje,

Hvitevarer
Buitinė
technika

Gulvbelegg
Grindų
dangos

L

Pristatoma
matomu budu
su apmokejimu

