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UndertekstVi skal bli bedre til å sortere på 
gjenvinningsstasjonene

• Ambisiøse mål fra EU krever 55 % material- 
gjenvinning av husholdningsavfall innen 2025  
og 60 % innen 2030.

• Avfall er fremtidens råvarer. Sammen ønsker våre 
avfallsselskap å utnytte verdiene i avfallet bedre 
enn i dag. Vi skal omgjøre mer husholdningsavfall 
til nye ressurser ved økt materialgjenvinning.

Hvorfor innføres krav 
om gjennomsiktige 
avfallssekker?
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Materialgjenvinne betyr at 
de ulike materialene avfallet 
består av kan brukes som 
råvarer i nye produkter.

Gjennomsiktige 
avfallssekker skal 
bidra til økt
materialgjenvinning 

• Omlag 50 % av restavfall som kastes på 
gjenvinningsstasjonen kan materialgjenvinnes til 
nye råvarer eller nye produkter. 

• Vi vil ha restavfallet ditt levert løst i tilhenger 
eller i gjennomsiktige avfallssekker når du besøker 
gjenvinningsstasjonen.

• Vi ønsker å hjelpe kundene med å sortere riktig. 
Det vil bidra til at avfallstyper som metaller, papp, 
farlig avfall, samt elektrisk og elektronisk avfall 
(EE-avfall) ikke havner som restavfall.

• På vei ut fra gjenvinningsstasjonen kan 
du stoppe å få med deg en gratis rull med 
gjennomsiktige avfallssekker. Disse sekkene 
kan du bruke til restavfall neste gang du besøker 
gjenvinningsstasjonen.

• Trenger du flere gjennomsiktige sekker kan disse 
kjøpes hos de fleste butikkjeder og byggevarehus.

• Husk at de gjennomsiktige avfallssekkene kan 
brukes flere ganger!

Brennbart restavfall som er igjen når du har kildesortert 
avfall på gjenvinningsstasjonen:

• Sorterer du avfallet i gjennomsiktige avfallsekker 
før du kommer til gjenvinningsstasjonen sparer du 
tid og krefter.

• På gjenvinningsstasjonen skal alt avfall sorteres 
og kastes i riktig container/bur/binge eller leveres 
til ombruk. 

• Bruk gjennomsiktige avfallssekker til restavfall, 
ikke bæreposer, handleposer, bagger eller 
kofferter.

Sortér avfallet før 
du kommer

Hva kan du levere i den 
gjennomsiktige sekken?

Presenninger  

Glanset gavepapir   

Vednett 

EPS (Isopor m.v)  

Isolasjon (Glava m.v.)  

Tau

Stroppebånd  

Ødelagte plastmøbler  

Gummi

Hageslanger  

Skitne tekstiler  

Lær

Ødelagte produkter av hard plast

Fra nå av skal restavfallet kastes 
i gjennomsiktige avfallssekker, 
ikke svarte.


