
Matavfall 
- til kompostering

Skrell, skrotter, 
frukt og grønnsaker

Bakverk

Teposer, kaffe-
filter og kaffegrut

Fisk og skalldyr

Kjøtt- og beinrester

Eggeskall og nøtter

Lett tilgriset tørke-
papir og servietter

Kun nedbrytbart 
avfall i matavfall.

Restavfall 
- til energigjenvinning

Hundeposer og 
bleier

Støvsugerposer

Avkjølt aske og 
grillkull

Stearinlys, sneiper og 
plasttuber

Ødelagte leker

Glanset gavepapir

Veldig tilgriset plast 
og papir

Vi oppfordrer til å  
redusere restavfallet.

Papir og kartong 
- til gjenvinning

Aviser og ukeblader

Reklame

Konvolutter

Drikkekartonger

Kartongemballasje

Tørkeruller og 
toalettruller

Husk å delta i  
returkartonglotteriet. 

Glass og hermetikk 
- til gjenvinning

Aluminiumsfolie og 
- emballasje

Glassflasker og 
- krukker

Hermetikkbokser

Metallkorker og 
-lokk

Drikkebokser uten pant

Metalltuber

Telyskapsler i metall

Glass og hermetikk kan 
gjenvinnes igjen og igjen.

Skyll av smuss fra 
emballasjen

Blomsterpotter i 
plast

Plastemballasje  

Plastflasker eks: 
sjampo, ketchup ol.

Plastbeger, 
bokser ol.

Plastposer

Plastemballasje 
- til gjenvinning

Tekstiler, klær og sko 
- til ombruk

Klær

Sko

Håndklær

Gardiner

Sengetøy

UFF/Fretex

Husk at alle tekstiler 
må være rene og 

tørre.

Gjenstander til 
ombruk

Møbler

Bøker

Servise

Sykler

Skiutstyr

Elektronikk som 
fungerer

Seconhand-butikk

Kan andre ha nytte av 
dine ting?

Elektroavfall

Elektriske leker

Mobiltelefon

Blinkesko

Barbermaskin

Ledninger

Datamaskiner

Hvitevarer

Egen container

Det er alltid gratis å 
levere EE-avfall! 

Farlig avfall

Impregnert tre

Maling og lakk

Lim

Sparepærer

Alle batterier

Whitespirit

Eget område

Det er gratis å  
lever inn farlig avfall. 

Sortering hjemme Sorteres på anlegg

Egen dunk Egen dunk Egen dunkEgen dunkEgen dunk

Sorteringsguidewww.hrs.no@HRSHålogalandRessursselskap

Denne  
sorteringsguiden 
viser eksempler 
på hva som skal 

sorteres hvor. 

Har du spørsmål 
til sortering?

Ta kontakt med 
oss. Vi hjelper 

deg gjerne til å bli 
ennå flinkere til å 

sortere. 

Pappesker med 
bølgepapp leveres 
gratis hos HRS.

Denne
sorteringsguiden
viser eksempler
på hva som skal

sorteres hvor.

Har du spørsmål
til sortering?

Ta kontakt med
oss. Vi hjelper

deg gjerne til å bli
ennå flinkere til å

sortere.

Matavfall
- til kompostering

Restavfall
- til energigjenvinning

Papir og kartong
- til gjenvinning

Plastemballasje
- til gjenvinning

Glass og hermetikk
- til gjenvinning

Tekstiler, klær og sko
- til ombruk

Gjenstander til
ombruk

Elektroavfall Farling avfall

Skrell, skrotter,
frukt og grønnsaker

Hundeposer og
bleier

Aviser og ukeblader Aluminiumsfolie og
-emballasje

Klær Møbler Elektriske leker Impregnert treBlomsterpotter
i plast

Støvsugerposer Reklame Plastemballasje Glassflasker og
-krukker

Sko MobiltelefonBøker Maling og lakk

Avkjølt aske og
grillkull

Ødelagte leker

Glanset gavepapir

Veldig tilgriset plast
og papir

Bakverk

Teposer, kaffe-
filter og kaffegrut

Fisk og skalldyr Stearinlys, sneiper og
plasttuber

Kjøtt og beinrester

Eggeskall og nøtter

Lett tilgriset tørke-
papir og servietter

Kun nedbrytbart
avfall i matavfall

Vi oppfordrer til å
redusere restavfallet

Husk å delta i
returkartonglotteriet

Skyll av smuss fra
emballasjen

Glass og hermetikk 
kangjenvinnes igjen 

og igjen

Husk at alle tekstiler
må være rene og

tørre

Kan andre ha nytte av
dine ting

Det er alltid gratis å
levere EE-avfall

Det er gratis å
levere inn farlig avfall

Egen dunk Egen dunk Egen dunk Egen dunk Egen dunk UFF/Fretex Secondhand-butikk Egen container Eget område
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Konvolutter Plastflasker eks:
sjampo, ketchup ol.

Hermetikkbokser Håndklær Service Blinkesko Lim

Drikkekartonger Plastbeger,
bokser ol.

Plastposer Drikkebokser 
uten pant

Sengetøy Skiutstyr Ledninger Alle batterier

Metallkorker og
-lokk

Gardiner Sykler Barbermaskin Sparepærer

Kartongemballasje

Tørkeruller og
toalettruller Metalltuber Elektronikk som

fungerer
Datamaskiner Whitespirit

Pappesker med
bølgepapp leveres

gratis hos HRS.
Telyskapsler i metall Hvitevarer


