
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

Skrapjern

Treplanker/-bord, 
tremøbler

Plastmøbler

Plastbøtter/ 
-dunker

Isoporkuler,  
farget Isopor, 

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

Túi nhựa

Thùng hộp 
nhựa

Rác thải từ 
thức ăn

Được gom tại nhà bởi nhân viên thu gom rác Giao nộp đến trạm thu rác

Hướng dẫn phân loại rác dành cho chương trình thu gom rác thải ở Hedmarken

Các thứ rác 
thải khác

Lọ thủy tinh 
và hộp kim 

loại

Giấy Giấy cạc 
tông

Chất không 
đốt được

Xốp trắng

Kim loChất liệu 
cách nhiệt

ại

Gỗ

Quần áo,  
giày và vải Nhựa cứng Rác thải từ 

vườn cây
Điện gia dụng 

và điện tử
Rác thải  

nguy hiểm
Các thứ rác 

thải khác

Nắp kim loại

Giấy cạc tông nâu, 
giấy độn thùng

Quần áo Nhựa gia dụng

Giày

Ly lọ thủy tinh, pha lê, 
mâm sành, hàng sành, 

hàng sứ

Gương

Gạch, xi măng khối, 
đá (nếu số lượng 
lớn xin giao đến 

Heggvin)

Thạch anh, 
đá tổ ong, lớp 

ngăn nhiệt

Khăn

Màn, khăn trải bàn

Ra giường

Bỏ vào thùng 
hàng tái chế 

(cũng có trong 
trạm trạm thu 
rác), cửa hàng 

đồ cũ, chợ đồ cũ, 
cho người khác 

vân vân.

Phải trả tiền phí 
khi giao rác loại 

thứ rác thải khác 
(rác vụn vặt/trong 

túi nhựa trong) 
rẻ hơn là giao túi 

nhựa trong túi 
nh a màu.

Tráng qua bằng 
nước lạnh nếu thấy 
cần trước khi giao. 

Tráng nước lạnh vẫn 
không sạch thì vất 
vào thùng các thứ 

rác thải khác.

Thùng xô nhựa

Thùng nhựa 
ngoài ban-kông, 
các vật dụng to 

bằng nhựa

X p vụp, xố

Cây gỗ/bàn gỗ, 
bàn ghế gỗ

Thùng xốp 
trắng và sạch

Sắt vụn Đồng hồ

Đồ điện gia 
dụng

Vật dụng máy vi tính, 
ti-vi, ra-đi-ô

Bàn chải điện

Giày có đèn chớp

Dây điện

Di động, điện thoại

Đồ chơi điện tử
Gỗ đã ngâm 

hóa chất

Sơn, sơn lót, 
sơn bóng, nước 

pha sơn

Các loại hóa chất, 
Nước tẩy rửa

Vôi trám tường, keo

Pin, bình ắc qui

Bóng đèn, đèn nê-ông

Sơn xịt, bình ga

Thuốc sâu thuốc diệt cỏ

Dầu, dầu chiên

Nền nhà cao su

Nhánh cây, 
cành cây

Cây nô-ên

Cỏ, lá khô, cây trồngHộp sữa, hộp 
nước trái cây, 

hộp nước sốt và 

 Báo

Giấy gói quà, dây 
buộc

Vỏ/ruột/đồ thừa 
của trái cây và 
rau củ, trái cây 

rụng trong vườn

Nhựa/giấy/tuýp 
thức ăn bẩn

 CD, cát-xét

Sách vở bìa 
nhựa

Lon bia, lon nước 
ngọt không bán 

được

Vỏ đèn cầy 
bằng kim loại

Tuýp kim loại

Lon kim loại 
(rỗng)

Lọ mứt, chai  
thủy tinh

Quần áo, dài dép, 
vải vóc bẩn

Tã lót

Vỏ trứng, Vỏ hạt

Thịt và xương 
thừa

Cá, tôm cua

Túi trà, túi lọc cà 
phê, xác cà phê

Bánh mì mốc, bánh 
qui, bánh ngọt

Bát nhựa, hộp nhựa, 
can nhựa

Nhựa và thùng xốp 
đựng thịt, trái cây, 
rau củ, thịt nguội

Chai nhựa đựng 
dầu gội đầu, nước 
sốt, xà bông giặt

Túi cà phê/túi 
quà vặt

Chậu hoa 
bằng nhựa

Giấy lau bàn dùng rồi 
và giấy lau miệng số 

lượng nhỏ

Túi cho chó, cát 
cho mèo, phân 

thú nuôi

Tập hồ sơ bằng 
nhựa, bút bi

Quảng cáo,  
tuần báo

Sách bỏ túi

Phong bì

Hộp đựng bánh 
pi-za, hộp đựng 

trứng, hộp cốm ăn 
sáng vân vân.

Lõi giấy vệ sinh 
và lõi giấy lau tay

Quần áo, dày dép 
và vải bẩn

Bàn ghế hư mục

Sách vở bìa  
nhựa cứng

Cao su xốp, 
nệm

Ống nước dẻo, tấm 
che bằng nhựa, túi 

nhựa đựng củi

Gỗ ép laminat, mặt 
bàn nhà tắ

Bao bì xốp có 
màu và bẩn

m

Giấy nhôm/hộp 
nhôm

Máy sấy tóc, 
bàn là, máy 

cạo râu
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Phải được giao
 dưới hình thức 
nhìn thấy được 
và phải trả tiền.


