PLAST

BØLGEPAPP

Det er kun plast brukt som emballasje som skal
sorteres til gjenvinning.

Bølgepapp er en egen avfallstype som skal sorteres
for seg selv. Pappen må være tørr og ren.

Hagemøbler, plastleker, isopor, skumgummi,
stroppebånd, nett, rør, slanger, engangshansker og
bøtter leveres som restavfall.

Pappen kan ikke inneholde fremmedelementer som
metaller, grus og stein, glass, gummi, plast, tekstiler,
tauverk, trevirke.

Vi sorterer plasten i to avfallstyper.

Isopor må fjernes fra pappeskene.

PLASTFOLIE

Bølgepappen er lett gjenkjennelig med sitt karakteristiske bølgelag.

Plastfolie er myk plast som f.eks. krympeplast,
strekkfilm, bobleplast og bæreposer.
Kun transparent plastfolie skal sorteres hit.
Plastfolien må skilles fra annen plast. Stroppebånd, nett og annen plast leveres som restavfall.
Småbiter/strimler må legges i sekk.
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MIKSPLAST

Farget plastfolie og all annen emballasjeplast som
plastkanner, potter, hylser, dunker o.l.
NB! Tomme oljekanner leveres som restavfall.
Husk at all plast som leveres til gjenvinning må
være ren. Dunker og kanner må være tomme og
tørre og uten kork.

PAPIR
Massivpapp, brunt papir og kartong/drikkekartong
sorteres sammen med papir.

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

I papiret må det ikke forekomme bøker med hard
perm, plast, jern, metall, glass, tekstiler, treverk eller
annet avfall.

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 - 0 - 0

Papiret må ikke legges i plastposer/sekker.
Plasten pakkes i baller på RIR-anlegget
Oppdatert versjon på rir.no
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TREVIRKE
For at trevirket skal kunne kvernes til flis må
fraksjonen være ren og fri for metall, glass, stein,
betong m.m.

JA takk:
•

•

Vinduskarmer uten PCB:

Glass, persienner etc. må være fjernet. Aluminium må sorteres bort.

Trevirke med spiker og andre magnetiske
metaller:

RESTAVFALL
•

•

Sponplater

NEI takk:
•

Sterkt malte flater:

•

Stoppede møbler:

•

Tau, rep, fiskegarn og tekstiler:

•

Materialer belagt med takpapp, brannhemmende plater, glass- og mineralull
eller andre isoleringsmaterialer:

CCA, CU og Royalimpregnert treverk:

Brennbart restavfall sendes til forbrenning (energigjenvinning) og kan ikke inneholde avfall som ikke
brenner.

Jernbane- og telefonstolper sorteres sammen
med annet impregnert trevirke.

Både nytt og gammelt impregnert treverk leveres som impregnert trevirke.

Røtter, busker, kvister og greiner:

•

MDF-plater, huntonitt:

•

Ytterdører:

•

Asbest:

Leveres som restavfall

Skumgummi skal IKKE forekomme.

Avfall som ikke kan sorteres ut til gjenvinning leveres som restavfall. Vi skiller mellom brennbart og
ikke brennbart restavfall.

•

Objekter større enn en knyttneve må fjernes.

•

Kreosotimpregnert materiale:

Må være reingjort for jord og grus og legges
i egen haug. Må ikke blandes sammen med
returtre. En sammenblanding ødelegger flisen
og gir økt fare for branntilløp.

Gips sorteres i egen container.
Ikke brennbart restavfall som f.eks. porselen,
murstein, betong, glava/steinull, glassfiberavfall og
glass som ikke kan gjenvinnes må ikke forekomme
sammen med brennbart restavfall.

Gir for mye finstoff og leveres som restavfall.

Inneholder mange metalldeler og leveres som
restavfall.

Asbest skal ikke forekomme i trevirkecontainer.
Asbest er farlig avfall og må håndteres deretter.

Skal sorteres bort. De henger seg fast i kverna.
Slik vil vi ikke ha det

Leveres som restavfall

Kun rent trevirke

