
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  
be

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

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

Plastik poşetler

Plastik  
ambalaj

Gıda  
atıkları

Evinizden toplanan atıklar Geri dönüşüm istasyonuna teslim edilen atıklar

Hedmarken’deki atık toplama düzeni için atıkları türlerine göre ayırma rehberi

Zararsız 
endüstriyel 

atıklar

Cam ve metal 
ambalaj

Kağıt Mukavva

Alev 
almayan

Beyaz 
Polistiren

Metal

Kereste

Kıyafetler, ayak-
kabı ve kumaşlar

Sert 
plastik

Bahçe 
atıkları

Elektrikli ve 
elektronik 
cihazlar

Zararlı atıklar Zararsız endüstri-
yel atıklar

Metal kapaklar

Kahverengi 
mukavva kutular, 
oluklu mukavva

Kıyafetler Plastik mobilya

Ayakkabılar

Bardaklar, kristal, fırına 
girebilen tabaklar, 
porselen, seramik

Aynalar

Cam yünü, maden 
yünü, yalıtım 

maddesi

Havlular

Perdeler, masa 
örtüleri

Yatak çarşafı

Kıyafet geri 
dönüşüm 

kutularına (geri 
dönüşüm ista-
syonlarında da 

mevcuttur), ikinci 
el satış yapan 
mağazalara, 

bit pazarlarına 
teslim edilir ya da 
bağışlanabilir, vb.

Toplanmadan önce 
gerekirse soğuk suy-

la temizlenmelidir. 
Soğuk suda temiz-

lenmediyse zararsız 
endüstriyel atıkların 
arasına atılmalıdır.

Plastik kovalar 
ve leğenler

Plastik çiçek 
kutuları, daha 
büyük plastik 

eşyalar

Ahşap kalaslar/
levhalar, ahşap 

mobilyalar

Temiz ve beyaz 
Polistiren 
ambalaj

Hurda demir Kol saatleri

Mutfak 
gereçleri

Bilgisayar ekipman-
ları, televizyonlar, 

radyolar

Elektrikli diş 
fırçaları

Işıklı ayakkabılar

Kablolar

Cep telefonları, 
telefonlar

Elektrikli  
oyuncaklar

Basınç uygul-
anmış kereste

Boya, vernik, 
cila, beyaz 

ispirto

Kimyasallar, temizlik 
ürünleri

Dolgu macunu, 
yapıştırıcılar

Piller

lambalar

Sprey ve aerosol 
kutuları

Haşere ilaçları

Kızartma yağı, yağ

Döşeme

Sürgünler, 
dallar

Yılbaşı ağaçları

Ot, yapraklar ve 
bitkiler

Süt, meyve suyu, 
yemek sosu ve 
puding kutuları

Gazeteler

Kaplama kağıdı, 
kurdele

Kabuklar, 
meyve ve sebze 

çekirdekleri, 
dalından dökülen 

meyveler

Lekeli plastik/kağıt/
tüpler

CD’ler, kasetler

Ciltlenmiş 
kitaplar

Depozito işareti 
olmayan gazoz/

bira kutuları

Dekoratif metal 
mumluklar

Metal tüpler

Teneke kutular 
(boş)

Cam kavanoz ve 
şişeler

Lekeli kıyafetler, 
ayakkabılar, 

kumaşlar

Yumurta kabukları
Kuruyemiş kabukları

Artık et ve 
kemikler

Balık, kabuklu 
deniz ürünleri

Çay poşetleri, 

kahve telvesi

-
kler, bisküviler, 

kekler

Plastik bardaklar, 
saklama kapları, 

bidonlar

Et, meyve, sebze, sand-
viç etleri veya peynir 

için kullanılan plastik ve 
Polistiren ambalajlar

Şampuan, salata 
sosu, temizlik 

malzemeleri için 
plastik şişeler

Kahve/atıştır-
malık poşetleri

Plastik çiçek 
saksıları

Az sayılarda, kul-
lanılmış kağıt hav-
lular ve peçeteler

Köpek dışkı 
poşetleri, kedi 

kumu, evcil hay-
van dışkısı

Klasörler, tüken-
mez kalemler

Reklam postaları, 
dergiler

Ciltsiz kitaplar

Pizza ve kahvaltılık 
gevrek kutuları, 

yumurta kartonları, 
vb.

Tuvalet kağıdı ve 
mutfak havlusu 

ruloları

Lekeli kıyafetler, 
ayakkabılar, kumaşlar

Eski mobilya

Ciltlenmiş kitaplar

Sünger plastik, 
minderler

Bahçe hortumları, 
tenteler, odun 

çuvalları

Lamine döşeme, ban-
yo duvarı panelleri

Alüminyum folyo 
ve ambalaj

Saç kurutma 
makineleri, 
ütüler, tıraş 
makineleri
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Bebek bezleri

Izolasyon

Ücret karşılığına 
görünür şekilde 

teslim edilir. 

Tuğlalar, beton, 
taşlar (büyük 
miktardakiler 

Heggvin'de teslim 
edilir)




