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Veileder
for næringsavfall

Om HRS Miljø AS
HRS Miljø AS er et datterselskap under
Hålogaland Ressursselskap IKS. Vi har hovedkontor i Narvik, men også eget kontor i Harstad.
Vårt dekningsområde krysser både kommuneog fylkesgrenser.
HRS Miljø AS er sertifisert i forhold til ISO 9001
og 14001 for miljø- og kvalitetsstyring.

HRS håndterer årlig i overkant av 100.000
tonn avfall. Av dette blir 97% av alt avfall
vi får inn, sendt ut igjen til behandling av våre
underleverandører.
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HRS – en del av
Returagruppen
HRS Miljø AS er deleier og franchisetaker i den
landsdekkende kjeden Retura Norge AS.
Retura er en av landets største gjenvinningsaktør.
Med en samlet omsetning på over 2.5 milliader NOK
og flere hundre ansatte, fordelt på 24 virksomheter,
skaper Retura verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Med fokus på grønn konkurransekraft,
jobber Retura kontinuerlig for å være Norges ledende
leverandør av avfallstjenester til næringslivet.
Retura – et miljø i balanse!
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Våre tjenester
// Utleie av containere, beholdere

og oppsamlingsutstyr
// Avfallsløsninger for bedrifter
// Kurs, opplæring og rådgivning for

å tilrettelegge for optimal kildesortering
// Oppstartsmøter
// Avfallsrapporter/avfallsplaner
// Transport
// Avfallsmottak og miljøstasjon
// Deponi
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Vi tar vare
på ressursene
Våre avfallsfraksjoner er basert på Norsk Standard
for klassiﬁsering av avfall. Vi jobber for mer sortering,
slik at vi kan sende mer til gjenvinning og dermed ta
vare på ressursene våre. For å oppnå dette, kan ikke
forskjellige typer avfall blandes. Vi hjelper deg å sortere
avfallet der det oppstår, enten det er på kontoret,
på anlegget eller på byggeplassen.
Norsk Standard består av en rekke avfallstyper. De
som er nevnt i vår guide er et utvalg av de vanligste
typene innenfor næringsavfall.
Ønsker du mer informasjon om de typer avfall som
oppstår hos din bedrift, hjelper vi deg selvsagt med
informasjon om dette.
Har du spørsmål eller ønsker tilrettelegging
for din bedrift, ta kontakt med oss.
hrs.n o
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Avfall er en ressurs, og vi sørger
for at miljøet blir vinneren!
Brennbart avfall

Combustible waste

Dette er det resterende avfallet som ikke kan sorters på
andre sorteringsordninger.

This is waste that cannot
be recycled.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//
//
//
//
//

// Hazardous waste
// Metal
// Plaster
// Insulation material
// E-waste
// Glass
// Woodwork
// Food waste
// Plastic foil/
plastic packaging

Farlig avfall
Metall
Gips
Isolasjon
EE-avfall
Glass
Trevirke
Matavfall
Folie/Plastemballasje

BRENNBART RESTAVFALL
WASTE TO INCINERATION

HRS/AA-018
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Rent trevirke

Untreated wood

Dette er reint og ubehandlet
trevirke

Untreated wood.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

// Impregner trevirke

// Pressure treated wood
and wood trated with
creosote preservatives
// Branches, twigs or trunks
// Plaster
// Glue laminated wood
// Medium-density
fiberboards
// General waste

(CCA og kreosot)
// Greiner, kvister
og trestammer
// Gips
// Siporeks
// MDF-plater
// Asfalterte plater
// Annet avfall

hrs.n o

7

Blandet trevirke

Mixed wood

Dette er trevirke av blandet
kvalitet, for eksempel rent
trevirke, paller, malt trevirke,
limtre eller parkett.

Treated wood of mixed
quality. E.g untreated wood,
pallets, painted wood, glulam
or parquet.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

// Impregner trevirke
(CCA og kreosot)
// Greiner, kvister
og trestammer
// Gips
// Siporeks
// Asfalterte plater
// Annet avfall
// MDF-plater

// Pressure treated wood
and wood trated with
creosote preservatives
// Branches, twigs or trunks
// Glue laminated wood
// Plaster
// General waste
// Medium-density
fiberboards

BLANDET TREVIRKE
MIXED WOOD

JA
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Rent trevirke, paller, fruktkasser,
malt trevirke, sponplater, limtre.
Spiker, beslag o.l. kan følge med

NEI

Impregnert trevirke, gips, gjenstander
av metall, stein o.l. som kan ødelegge
utstyr, siporex og asfalterte plater
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Gips

Plaster

Gipsbaserte materialer,
eksempelvis gipsplater
og liknende.

Minerals made of plaster,
e.g. plasterboard/drywall etc.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//

//
//
//
//
//

Isopor
Isolasjon
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall

Polystyrene
Mineral wool
Hazardous waste
E-waste
General waste

GIPS
GYPSUM

HRS/AA-014
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Hardplastemballasje

Hard plastic
containers

Emballasje av hardplast, for
eksempel dunker, fat, plantebrett, potter, span, plastflasker,
kanner og spann merket med
faresymboler – som er tomme
og tørre for innhold.

Hard packaging plastic e.g
containers, plant trays,
bottles, plastic cans marked
with hazardous waste – must
be empty and dry.

Kan ikke inneholde:

// Hard plastic containers
with contents
// Other plastic
// General waste

// Hardplastemballasje
med innhold
// Annen plast/avfall
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Cannot Contain:
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Glass- og metallemballasje

Glass and metalpackaging

Glass – og metallemballasje
er emballasje det har vært mat
og drikke i. For eksempel syltetøyglass, aluminiumsbokser, aluminiumsformer, påleggstuber.

Containers of glass or metal,
which has contained food or
beverages. Eg. Jam jars,
alumi-nium foil/packaging, tin
cans, metal tubes.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//
//
//
//
//

Drikkeglass og porselen
Vindusglass
Gryter
Vaffeljern
Tørkestativ
Lysestaker
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall

// Drinking glass and
Porcelain
// Windows
// Pots and pans
// Clotheshorse
// Hazardous waste
// E-waste
// General waste

GLAS/METALL
GLASS/METAL

HRS/AA-008
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Blandede metaller

Metals

Blandet metallavfall, eksempelvis armeringsjern, rene oljefat,
maskindeler, rør, kompleksjern
og liknende.

Metal waste, e.g rebar,
clean oil barrels, machine
parts, pipes etc.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//

Glass
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall

//
//
//
//

Glass
Hazardous waste
E-waste
General waste

Husk at alle metaller kan smeltes
om igjen uten at kvalitet forringes...
METALL
METAL

HRS/AA-016
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EE-avfall

E-waste

Elektrisk og elektronisk utstyr,
armatur og liknende. Må ikke
knuses grunnet miljøgiftutslipp.

Electric and electronic
equipment.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

// Knust elektrisk
og elektronisk avfall
// Lyspærer, lysstoﬀrør og batteri
// Farlig avfall
// Annet avfall

// Crushed electric
and electronic waste,
due to hazardous environmental toxins.
// Lightbulbs, ﬂuorescent
lamp and batteries
// Hazardous waste
// General waste

Ved å sortere riktig bidrar du til å
forhindre at miljøgifter havner på avveie
ELEKTRISK AVFALL
ELECTRICAL WASTE WASTE

HRS/FA-003
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Papir – næring

Paper

Blandet papir som skrivepapir,
magasiner, brosjyrer.
Sensitive dokumenter kan
leveres inn til makulering

Mixed paper, e.g. oﬃce paper,
magazines and brochures.
Sensitive documents can be
delivered to be shredded.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//
//
//
//

Papp
Tørkepapir
Servietter
Gavepapir
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall
Ukeblader/ glanset papir

//
//
//
//
//
//
//
//
//

Cardboard
Carton
Wipes
Napkins
Wrapping paper
Hazardous waste
E-waste
General waste
Magazines/glossy paper

PAPIR
PAPER

HRS/AA-004
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Bølgepapp

Cardboard

Blandet ren og tørr bølgepapp.
Merk at emballasjepapp (papp
uten bølgemønster i mellomlaget) skal leveres sammen
med papir.

Clean and dry cardboard.
Carton must be sorted out
with paper.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//
//
//

// Wet and/or contaminated
cardboard
// Waxed carton
// Carton
// Paper and newspaper
// Hazardous waste
// E-waste
// General waste

Våt eller forurenset papp
Vokset kartong
Emballasjepapp
Kontorpapir og avispapir
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall

PAPP

CARDBOARD

JA

Bølgepapp, kartong, massiv papp

NEI

Laminater og produkter som
inneholder plast
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Plastfolie

Plastic foil

Folieplast som emballasjeplast, krympeplast, transportfolie, strekkﬁlm og bobleplast.
Merk at blank og farget folieplast sorteres hver for seg.

Soft plastic foil, e.g. packaging
plastic, shrinkwrap, stretch
ﬁlm and bubble wrap. Do not
mix clear and colored plastic
foil.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//
//

//
//
//
//
//
//

Hardplast
Flasker og kanner
Bånd
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall
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Hard plastic
Bottles and cans
Plastic bands
Hazardous waste
E-waste
General waste
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Plastemballasje

Plastic packaging

Plastemballasje er innpakning
som har vært rundt matvarer
og andre produkter. Husk å
skylle plastemballasje for
produktrester.

Plastic packaging which has
been wrapped around food
and other products.
Remember to rinse plastic
packaging for product
residues

Kan ikke inneholde:
// Hardplast
// Plast med
aluminiumsbelegg
// Papp
// Isopor
// Annen plast
// Farlig avfall
// EE-avfall
// Annet avfall
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Cannot Contain:
// Hard plastic
// Plastic with
aluminumcoating
// Cardbord
// Polystyrene
// Annen plast
// Hazardous waste
// E-waste
// General waste
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Betong med
armeringsjern

Reinforced
concrete

Betongvegger, - gulv, - tak og
liknende med armeringsjern
med maling

Reinforced concrete from
walls, ﬂoors, ceilings with
paint etc.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//

Asbest
PCB-holdig materiale
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall
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//
//
//
//
//

Asbestos
PCB
Hazardous waste
E-waste
General waste
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Betong uten
armeringsjern

Concrete

Betongvegger, - gulv, - tak og
liknende uten armeringsjern.

Concrete without reinforcement from walls, ﬂoors,
ceilings etc

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

//
//
//
//
//
//

Armeringsjern
Asbest
PCB-holdige materialer
Farlig avfall
EE-avfall
Annet avfall
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//
//
//
//
//
//

Rebar
Asbestos
PCB
Hazardous waste
E-waste
General waste
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Blandet avfall –
usortert

General waste

Blandet avfall som må
sorteres på avfallsanlegget.

General waste that needs
sorting at the waste collection
site.

Kan ikke inneholde:

Cannot Contain:

// Farlig avfall
// EE-avfall
// Gips

// Hazardous waste
// E-waste
// Plaster
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Farlig avfall
Grunnet fare for miljøgiftutslipp, skal ikke farlig avfall
under noen omstendigheter blandes sammen med
annet avfall. Dersom du som kunde ønsker å samle opp
farlig avfall i en egen container, er det du som kunde
som er ansvarlig for at dette blir deklarert på riktig
måte før container hentes.
Se Norsk Standard NS9431 for full oversikt over
avfallskoder, eller kontakt din kunderådgiver.
Eksempler på farlig avfall på byggeplass kan være:
Impregnert trevirke. For eksempel CCA trykkimpregnert eller kreosotimpregnert materiale.
Isolerglassruter med innhold av klorparafiner
eller PCB i limet eller fugene.
Asbest fra for eksempel bromerte flammehemmere,
eternittplaster mm. Dette må pakkes etter forskrifter.
Fugemasse med innhold av klor parafiner eller PCB.
Emballasje fra for eksempel fugemasse, maling, lakk
i form av spraybokser, malingssprann mm.
Forurenset masse med innhold av for eksempel
metaller, asbest, olje, PCB mm.
22
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Hazardous waste
Due to danger of pollution, hazardous waste must not
under any circumstance be mixed with any other type
of waste. If you wish to store hazardous waste in a
container, you are responsible for declaring the waste
according to current regulations before the container
is picked up.
See Norwegian Standard NS9431 for the full overview
of waste codes or contact your customer advisor.
Examples of hazardous waste
on construction sites can be:
Pressure treated or wood treated with creosote
preservatives.
Glazed windows that contains PCB or chlorinated
paraﬃn.
Asbestos from e.g. brominated ﬂame retardants.
Packed after regulations.
Sealants that contains PCB of chlorinated paraﬃn.
Packaging from e.g. sealant, paint, vanish, e.g. spray
cans, paint buckets etc.

hrs.n o
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Har du husket
å e-deklarere
avfallet ditt?
For å kunne levere farlig avfall, har Miljødirektoratet
bestemt at alt av farlig avfall skal deklareres. Dette
gjøres nå elektronisk ved å opprette en bedriftsprofil på www.avfallsdeklarering.no.
Det er HRS Miljø AS, et av næringsselskapene til
HRS IKS, som er ansvarlig for håndtering av farlig
avfall fra næringskunder. Ved registrering må dere
også velge ett foretrukket mottak ved registrering.
Det er morselskapet HRS IKS som er ansvarlig for
konsesjonen fra Fylkesmannen og derfor er det
Hålogaland Ressursselskap (HRS) dere finner som
mottak i avfallsdeklarering.no
Det er bedriftens ansvar å deklarere avfallet, men
dersom det er ønskelig er dette noe vi kan gjøre for
våre kunder. Vi kan også bistå med hjelp til registrering.
Ring oss gjerne, eller send oss en henvendelse på
e-post, så tar vi kontakt med deg.
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Kildesortering og
avfallshåndtering
Vi leverer utstyr for kildesortering og avfallshåndtering til offentlige og private formål. Vårt
produktspekter i kombinasjon med vår lange
erfaring, gjør at våre kunder har en unik
totalleverandør i oss.

Vi kan blant
annet levere:
// Bigbag til ulike oppdrag.
// Presser (papp eller plast).
// Sorteringsutstyr til alle rom og avdelinger
der avfall oppstår. Blant annet sorteringsstativer,
dunker, sortering for farlig avfall mm.
// Vi finner gode løsninger for din bedrift
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Sekkestativ

Til returplastsekker i 240l.

Miljøstativ
Praktisk og solid sorteringsvogn
med 4(8)x21 l./-2×42 l. bokser.
4 hjul, hvorav 2 med brems.
Skiltplatene for fraksjonsmerking
kan fås i flere farger.

Batteriboks
Beholder for oppsamling
av batterier med innkasthull.
Volum 25 l.
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Oppsamlingsutstyr og Containere
Vi tilbyr utleie av oppsamlingssutstyr
og containere for alle typer avfall.
Dunker i størrelse:
140l // 240l // 370l // 660l

Miljøcontainer:
Varierende
størrelse og vekt.
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Containere
//
//
//
//
//

8m3 lift
10m3 åpen/lukket/lift
22m3 åpen /lukket/krok
35 – 45m3 åpen/lukket
Miljøcontainer
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Komprimator
// Standard stempelkomprimator 10 – 20m3
egner seg til fast avfall

// Komprimator 24m3 pressbladteknologi
egner seg til alle typer avfall

hrs.n o
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Nedstrømsløsninger
HRS Miljø AS og HRS IKS har stort fokus på sortering
og gjenvinning. Vi jobber stadig for å finne de beste
nedstrømsløsningene for avfallet vårt.
Vi har derfor en rekke gode samarbeidsavtaler både
i Norge og i utlandet. Når du kildesorterer ditt avfall,
kan du være trygg på at vi jobber for at mest mulig
avfall skal bli resirkulert og få et nytt liv.
Matavfall blir kompostert og blir til næringsrik
blomsterjord, glass og jern blir smeltet om og blir
til nye produkter.
Vi har også fokus på mest mulig miljøvennlig
transport. Vi bruker både lastebiler, båttransport og
i Narvik har vi også eget sidespor til Ofotbanen, som
åpner opp for muligheter til å transportere med tog.
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Har din bedrift en
god avfallsløsning?
Vi kommer gjerne innom for å hjelpe deg og din bedrift
til å finne en effektiv og enkel sorteringsløsning i alle
rom der avfall oppstår.

h rs.n o
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Kontaktinfo HRS Miljø
Narvik: 76 92 20 70 // Harstad: 77 03 13 15
E-post Narvik: kjorekontor-narvik@hrs.no
E-post Harstad: kjorekontor-harstad@hrs.no
E-post containerbestilling: bestillingcontainer@hrs.no
Web: hrs.no
Facebook: @halogalandressursselskap
Åpningstider: 08.00 – 15.30

André Christensen
Salgssjef
Mob: 901 22 291
E-post: andre@hrs.no
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Anita Andreassen
Salgskonsulent Harstad
Mob: 915 52 263
E-post: anita@hrs.no

Arne H. Uhre
Salgskonsulent Harstad
Mob: 907 64 024
E-post: arne@hrs.no

Tone Cecilie Hansen
Salgskonsulent Narvik
Mob: 907 40 566
E-post: tone@hrs.no

Rolf Kr. Nilsen
Salgskonsulent Narvik
Mob: 916 28 300
E-post: rolf@hrs.no

hrs.n o

33

Tusen takk for at du bryr deg!
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