Plastemballasje

Papp, papir og kartong

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Pizza- og frokostblandingkartonger,
pappesker

Plastkanner, plastbegre,
plastbokser(korker legges

løst i sekken)

Ukeblader/
tidsskrifter/
magasiner/bøker

Sorteringsguide

Plastemballasje fra
kjøtt, fugl, fisk, frukt,
bær, grønt og pålegg

Konvolutter

Plastposer

Aviser

Plastflasker for
vaskemidler, sjampo,
dressinger (korker

Tomme tørkepapir-,
dopapirruller

legges løst i sekken)

Reklame, kvitteringer,
lapper fra klær og
alt annet mindre
papiravfall

Plastfilm/-folie

Snusbokser
Melk-/
juicekartonger m/
kork

Blomsterpotter av
plast

Plasttuber

Mer info:
www.sortere.no

Emballasjen skylles, ristes og
legges løst i knyttet retursekk.

Retursekk

Henteordning

Hentes av RIR

Skyll drikkekartongene rene for
produktrester. Riv eller klem
pappeskene flate før du legger
dem i dunken for papir.

Dunk for papp,
papir og kartong

Hentes av RIR

Matavfall

Restavfall

Glass- og metallemballasje

Våtservietter, bleier,
bind, tamponger,
Q-tips

Skall, skrell, skrotter,
gammel frukt og
grønnsaker

Teposer, kaffefilter,
kaffegrut

Kaffe- og
snacksposer
m/alu-belegg

Bakverk

Potteplanter,
blomster

Fisk, skalldyr

Kulepenner,
CD-plater,
ballonger

Glass, flasker

Aluminiumsfolie
emballasje

Hermetikkbokser

Metallokk,
metallkorker

Ødelagte leker

(ikke batterier eller
leker på strøm)

Kjøttrester, bein

Metalltuber

Avkjølt aske,
grillkull

Eggeskall

Telyskapsler
Nøtteskall

Utslitte sko og
klær
Mineralvannølbokser,
uten pant

Tilgriset
tørkepapir og
servietter

Stearinlys, sneip

For å unngå skitten og illeluktende
dunk legg matavfallet i en pose før
du legger det i dunken.

Unngå skitten og illeluktende
dunk: legg restavfallet i en
plastpose før du putter det
i dunken.

Dunk for
matavfall

Dunk for
restavfall

Hentes av RIR

Hentes av RIR

Legges løst i dunken.

Dunk for glass
og metallemballasje

Hentes av RIR

EE-avfall

Tekstiler / klær / sko

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Elektriske leker

Alle typer tekstiler
(rent og tørt)

Mobiltelefoner

Sorteringsguide

Sko, vesker, belter
Ledninger

Blinkesko

Håndklær

Barbermaskiner
Gardiner

Hårfønere

Sengetøy, laken

Datautstyr

Klokker

Hvitevarer

Legg klær og tekstiler i poser
og knyt igjen før du legger
dem i boksen. Oversikt over
innsamlingsboksene:
www.fretex.no
www.uffnorge.org

Mer info:
www.sortere.no

Bringeordning

Bringes av deg til gjenvinningsstasjon
eller returneres til forhandler

Bringes av deg til
tøyinnsamling

Farlig avfall

Andre typer avfall

Hageavfall

Batterier/
bilbatterier (ikke

Treverk

Gress

el-bil batterier)

Lyspærer,
lysstoffrør

Skrapjern
Løv

Hardplast

Maling, beis, lakk
Kvister og
greiner
Lim

Møbler

Ugress

Porselen,
keramikk,
ildfaste former,
kjøkkenglass,
krystall

Spillog frityrolje

Blomster,
potteplanter
uten potte

Kjemikalier

Isopor

Tepper

Spraybokser/gass
Juletrær

Madrasser

Gulvbelegg

Bringes av deg til
gjenvinningsstasjon

Bringes av deg til
gjenvinningsstasjon

Bringes av deg til
gjenvinningsstasjon

