Kildesorteringsguide fra Avfallsservice AS
Husk å knyte posene godt! Posene kjøpes i din lokalbutikk.
Matavfall - organisk avfall

Plastemballasje

• matrester uten emballasje;
brød, kjøttavfall, fiskeavfall, grønnsaker etc.
• bein
• husholdningspapir
• blomsterrester
• kaffefilter og kaffegrut
• skall (fra egg, grønnsaker, skalldyr etc.)
• teposer og teblader
• annet komposterbart avfall
• IKKE glass, bokser, tuber etc., selv om
disse inneholder matrester
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Papir

Drikke- og annen emballasjekartong
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• melkepakker, juicepakker, annen
drikkekartong
• pizzaesker
• kartong fra pudding, gele, saus m.m.
• annen emballasje som
sukkeresker, erteresker,
eggekartong og lignende
• kartong fra vaske- og skyllemiddel
(refill)

aviser
ukeblader
tidsskrifter
reklame (uten vareprøver og plastemballasje)
brosjyrer
skrivepapir

• IKKE konvolutter
• IKKE gjennomfarget papir

Skyll og tørk kartongene.

Restavfall

Farlig avfall - Miljøpose

I restavfall legges alt som ikke skal i de
fargede posene. Bruk vrengte handlenett.
• metallemballasje
• innpakningspapir
• skittent papir og skitten plast
• bleier, bind og lignende
• klær og tekstiler
• hyssing
• konvolutter og gjennomfarget papir
• gjenstander av plast, ikke emballasje,
f.eks. leker, kulepenner, tannbørster etc.
• kattesand
• aske og grillkull (bruk dobbel pose, legg
oppå dunken)

Legges i lysegrønn miljøpose ved siden av
dunken - ikke oppi dunken! Farlig avfall skal
ikke blandes med annet avfall.
• lysstoffrør, sparepærer og vanlige pærer
• maling, lakk, lim, løsemidler, olje og
kjemikalieprodukter
• glass og tomme malingsspann er IKKE
farlig avfall
Se nærmere beskrivelse bak på miljøposen.
Ta kontakt dersom du mangler pose.

www.avfallsservice.no

TRYKK: LYNGENFJORD ASVO AS Tlf. 77 71 03 17

Husk å knyte posen godt!

Skyll og tørk emballasjen.
OBS -Ta korka av flasker - legg i samme pose

www.lyngenfjordvekst.no

plastfolie
plastposer
plastflasker
plastkanner
plastbeger
plastbokser
plastemballasje fra matvarer,
f.eks. fra kaffe, pålegg, potetgull
• blomsterpotter

