
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. 

Le t  

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 t

ved be

Worki plastikowe

Odpady 
plastikowe:

Odpady  
żywieniowe

Odpady odbierane z pod domu: Odpady, które należy zawozić do stacji recyklingowej:

Poradnik sortowania odpadów na podstawie programu recyklingowego w Hedmark.

Odpady 
mieszane

Szkło i 
opakowania 
metalowe

Papier Tektura

Niepalne

Biały  
styropian

Metal

Drewno

Ubrania, buty 
i tekstylia

Twardy 
plastik

Odpady 
ogrodowe

Odpady 
elektryczne i 
elektroniczne

Odpady  
niebezpieczne

Odpady 
mieszane

Metalowe korki 
i pokrywki

Brązowe pudełka 
tekturowe, kartony 

faliste

 Odzież Meble plastikowe

Buty

Szkło po napojach, 
kryształ, pojemniki  

żaroodporne, porcela-
na, ceramika

Lustra

Cegły, beton, 
kamień (duże ilości 
należy zawozić do 

Heggvin)

Wełna szklana, 
wełna mineralna, 

Ręczniki

Zasłony, obrusy

Pościel

Należy przywozić w 
takich pudełkach, 

w jakich um-
ieszcza się ubrania 
używane (można je 
otrzymać na stacji 

recyklingowej) 
oddając je np. do 
sklepu z używaną 

odzieżą lub na 
pchlim targu.

 Jeżeli pojemniki są 
brudne to należy je 
dobrze opłukać w 

zimnej wodzie. Jeżeli po 
opłukaniu nie są czyste, 
to należy je wyrzucić do 
odpadów mieszanych.

Plastikowe 
wiadra, beczki

Plastikowe donice 
tarasowe i duże 

plastikowe  
przedmioty

Drewniane deski, 
blaty, meble 
drewniane

Białe, czyste  
opakowania  

styropianowe
Ostre żelazo Zegarki

Biała technika

Sprzęt komputerowy, 
telewizory, radia

Elektryczne 
szczoteczki do 

zębów

Buty migające 
dla dzieci

Suszarki do 
włosów, żelazko, 

maszynki do golenia

Kable

Telefony komórkowe, 
telefony

Zabawki  
elektryczne

Impregnowane 
drewno

Farby, bejce,  
lakiery, spirytus

Chemikalia, środki 
do czyszczenia

Szpachle, kleje

Baterie

Żarówki, świetlówki

Opakowania po 
sprayach i gazie

 Pestycydy

Frytury, oleje

Posadzki

Gałęzie

Choinki świąteczne

Trawa, liście, roślinyKartony po mleku, 
soku, sosach i 
puddingach

Gazety

Papier na prezenty, 
wstążki

Skorupki, obierki, 
ogryzki owoców 
i warzyw, zgniłe 
owoce z sadu

Brudny plastik, 
papier, rurki

Płyty CD, kasety

Książki z twardą 
oprawką

Puszki po napo-
jach i piwie, które 

nie są zwrotne

Metalowe 
pojemniczki po 
świeczkach

Metalowe tubki

Puszki metalowe 
(puste)

Słoiki, butelki 
szklane

Brudne ubrania, 
buty, tekstylia

Skorupki od jajek, 
łupiny od orzecha

Resztki mięsa 
i kości

Ryby, skorupiaki

Worki po herbacie, 

od kawy

 Spleśniały chleb, 
ciastka, ciasta

Pojemniki, pudełka, 
puszki plastikowe

Opakowania plastikowe i 
styropianowe po mięsie, 
owocach, warzywach, 

produktach kanapkowych

Butelki plastikowe 
po szamponach, 

dresingach, środkach
czyszczących

Worki po kawie i 
przekąskach

Plastikowe 
doniczki

Zużyty papier ręczni-
kowy i serwetki w 

mniejszych ilościach

Worki z psimi 
odchodami, piasek z 

kuwety kota, odchody 
zwierząt domowych

Segregatory, 
długopisy

Ulotki reklamowe, 
tygodniki

Wydania kieszon-
kowe książek

Koperty

Kartony po pizzy, 
jajkach, płatkach 
śniadaniowych itp.

Rolka po papierze 
toaletowym i  

ręczniku kuchennym

Brudne ubrania, 
buty, tekstylia

Zniszczone meble

Książki ze  
sztywną oprawką

Pianki,  
materace

Węże ogrodowe, 
plandeki, worki  

na drewno

Laminat, płytki 
łazienkowe

Folia aluminiowa, 
pojemniki  

aluminiowe

Januar 2018

Pieluchy

Izolacja   

Zdaje się 
widoczne, za 

opłatą
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