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Metallskrot

Matavfall
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Skall/skrell/skrotter/ 
gammel frukt/

grønnsaker

Tørkepapir brukt til 
matrester

Teposer/kaffefilter/
kaffegrut

Posene kastes i  
beholder ute/ 
i bod, merket  
MATAVFALL.

Samles innendørs  
i egnede små  
beholdere og  

valgfrie poser. Bruk 
gjerne kommunens 

grønne poser for best  
pedagogisk effekt. 

Matavfall blir til 
biogass og  
biogjødsel.

Plastemballasje

Tomme plastflasker  
etter rengjørings- 

midler

SKYLL PLASTEN 
I KALDT VANN 
VED BEHOV

Plastposer/ 
plastsekker

Plastfolie

Yoghurtbeger

Plast kastes i egen 
beholder i klasse-

rom, kontor etc. Bruk 
gjerne kommunens 
blå poser for best 

pedagogisk effekt. 

Når beholderen er 
full, tømmes den i  

sekken for returplast  
i bod/avfallsrom.

Potteplanter/ 
blomster

Bleier
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Avkjølt aske/
grillkull 

CD-plater

Kulepenner

Restavfall

Samles opp i egne  
beholdere i  

klasserom, ganger 
og kontor.

Papp/papir/kartong

Konvolutter

Aviser

Melk-/juicekartonger

Gråpapir/massiv papp

Gave-/julepapir

UKEBLADUKEBLAD

Ukeblader/tidsskrift-
er/magasiner/bøker

Reklame

Glass-/
metallemballasje

Hermetikkbokser

Aluminiumsfolie

Metallkorker

Metallokk

Telyskapsler

Syltetøyglass/
flasker

EE-avfall

Mobiltelefoner

TV/datautstyr

Ledninger

EE-bur/beholder  
merket 

EE-AVFALL.

Tørkepapir

Sikkerhets-
makulering

Dokumenter med 
sensitiv informasjon

Hvitevarer

Metall

Plastbelagt stål

Galvanisert jern

Sink

Kobber

Bly

Metaller kastes i  
egen container som 

kan bestilles  
ved behov.

Tømmes i beholder/ 
container ute, merket 

RESTAVFALL.

Samles opp i egne  
beholdere i klasse- 

rom, ganger og  
kontor.

Tømmes i beholder/
container ute, merket

PAPIR.

Beholder med spalte 
og lås bestilles ved 

behov.

Restavfall brennes 
og blir til strøm og  

fjernvarme.

Papiravfall blir til 
nytt papir og papp.

Makuleringspapir 
brennes og blir til 

strøm og fjernvarme.

Glass- og metall- 
emballasje blir til 

nye produkter.

SKYLL  
EMBALLASJEN 

VED BEHOV

Samles opp på en 
måte skolen velger 

selv, f.eks. i en bøtte 
eller eske. 

Tømmes i beholder 
ute/i bod, merket 

GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE. 

EE-avfall demonteres, 
skadelige stoffer 
fjernes og metall, 

glass og plast  
gjenvinnes.

Jern og metall 
brukes om igjen i 

industrien.

IKKE BRUK  
BIO-NEDBRYTBARE  
POSER PGA. KRAV 

FRA BIOGASS- 
ANLEGGET.

Plastemballasje blir 
til nye plast- 

produkter.
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Grovavfall

Ødelagte møbler

Hardplast

Hageavfall

Kvist/greiner

Løv

Rene masser Trevirke Farlig avfall

Lim/spraybokser

Spillolje, oljefilter og 
andre oljeprodukter

Batterier

Maling/beis/lakk

Løsemidler

Rengjøringsmidler

Lysstoffrør Batterier Impregnert
trevirke

Lysrør

Sparepærer

Sokkelpærer

Knappcellebatteri

Oppladbare  
batterier

Sløyfer
og lekter

Hageavfall blir  
gjenvunnet til  

kompost.

Rene masser blir til 
industrisand, pukk 

og fyllmasse.

Trevirke blir til 
sponplater og bark, 

eller det energi- 
gjenvinnes til strøm 

og fjernvarme.

Grovavfallet etter- 
sorteres. Noe  

material gjenvinnes.  
Resten blir til strøm  

og fjernvarme.

Farlig avfall brennes 
ved høy temperatur 

og energien benyttes 
i industrien.  

Metallene gjenvinnes 
fra asken.

Fra lyskilder  
gjenvinnes plast, 

glass og ulike  
metaller.

Fra batterier gjen-
vinnes metallene. 

Impregnert trevirke 
brennes og blir strøm 

og fjernvarme.

Stein og grus

Batterier samles 
i egen beholder 

eller returneres til 
forhandler.

Impregnert  
trevirke kastes i egen 

container som  
bestilles ved behov.

Hageavfall samles i 
egen container som 

kan bestilles ved 
behov.

Uorganiske masser  
kastes i egen  

container som kan 
bestilles ved behov.

Ved behov for  
rydding kan skolen 

bestille en container  
for dette. 

Trevirke 
kastes i egen  

container som kan  
bestilles ved behov.

Egne beholdere kan  
leveres for oppsam-
ling av ulike typer 

farlig avfall.

Lyskilder legges i  
esker distribuert av 
Renovasjonsetaten 

 eller returneres 
forhandler. 

Tegl

Betong

Gips

Engangs-/
europaller

Rent trevirke

IMPREGNERT  
TREVIRKE ER  

KLASSIFISERT SOM  
FARLIG AVFALL

DET ER IKKE LOV  
Å KASTE EE-AVFALL, 
FARLIG AVFALL, GIPS 
ELLER MATAVFALL I 
RYDDECONTAINER

HOLD FORSKJELLIGE 
TYPER FARLIG  

AVFALL ADSKILT. 
KAST ALDRI  

FARLIG AVFALL I  
RESTAVFALL ELLER  
RYDDECONTAINER 

Potteplanter 
 og blomster

Øvrige  
avfallstyper  

når mengden ikke  
er stor nok for  
å bestille egen  

container.


