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Hva skal sorteres — og hvordan? Her er noen gode tips!

Plastemballasje 
Plastemballasje er innpakning som beskytter matvarer og andre produkter. Produkter laget i plast skal ikke 
sorteres sammen med plastemballasjen. Kjøper du en lekebil i plast, sorteres innpakningen som plastemballasje. 
Plastbilen kastes i restavfallet.
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Slik gjør du:
Det meste av plastemballasjen er klar for sortering når den er tom for mat-  
og produktrester. En påleggspakke er klar for sortering selv om den fortsatt  
er litt fettete. 

1. Tøm ut rester og skyll i kaldt vann — bruk gjerne oppvaskbørsten.  
 Plastflasker fylles med vann og ristes. Skitten plastemballasje  
 ødelegger gjenbruksverdien.
2. Rist emballasjen drypptørr.
3. Sortér.
4. Oppsamlet plastemballasje legges i plastsekken du har fått utdelt. 
5. Henting av plastemballasje skjer samme dag som tømming av papir og papp.  
 Før innsamling knyttes plastsekken sammen og settes ut til tømming  
 sammen med dunk for papp og papir.

Slik gjør du:
1. Tøm ut rester og skyll i kaldt vann.  
 Emballasjen skal være helt tom når  
 den sorteres. 
2. Rist emballasjen drypptørr.
3. Sortér.
4. Emballasjen legges i dunk for glass-  
 og metallemballasje (burgunder lokk).

Glass- og metallemballasje 
Glassemballasje er emballasje av glass som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i da du 
kjøpte det. Produkter av glass, som kopper og drikkeglass, skal ikke sorteres sammen med glassemballasjen, 
men legges i restavfallet.

Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant. Eksempler på metallemballasje er 
hermetikkbokser, aluminiumsformer og påleggstuber. Produkter av metall, som gryter og tørkestativ, skal ikke 
sorteres med metallemballasjen. Disse legges i egen container på gjenvinningsstasjonen.

For flere tips om sortering, se vår sorteringshjelper

https://avfallsor.no/sorteringshjelper/
https://avfallsor.no/sorteringshjelper/
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SØRLANDSPARKEN

Mandag, onsdag 07.00–19.00
Tirsdag, torsdag, fredag 07.00–15.00
Lørdag 08.00–15.00

VIGE – ADMINISTRASJON

Mandag–fredag 08.00–15.30

MJÅVANN

Mandag–fredag 08.00–19.00 
Lørdag 08.00–15.00

MJÅVANN BRUKTBUTIKK

Mandag–fredag 10.00–17.00 
Lørdag 10.00–15.00

STØLEHEIA

Mandag, onsdag 07.30–18.00
Tirsdag, torsdag, fredag 07.30–16.00

HØLLEN VEST

Tirsdag og torsdag 15.00–19.00

Bruk gjennomsiktige sekker

Viktige grunner til at vi ikke tar imot sorte sekker:

Gjenvinning
Mye av restavfallet kunne ha vært sortert bedre og  
gått til materialgjenvinning og blitt til nye produkter.  
Vi kildesorterer bedre når sekkene er gjennomsiktige.

Brannfare
Farlig avfall, batterier og elektronisk avfall skal ikke i  
restavfallet på grunn av brannfare. Gjennomsiktige sekker 
gjør det vanskeligere å skjule dette i restavfallet.

Gebyrer
Bedre kildesortering gjør at vi kan holde gebyrene nede.  
Mindre restavfall betyr derfor bedre økonomi for både deg og oss. 

Før vi vet ordet av det er veien glatt og snøen har lagt seg. 

Slik hjelper du våre renovatører på tømmedagen: 

• Skuff gjerne vekk snø foran og rundt dunkene som settes ut til vei- eller fortauskant.
• Fjern snø og is fra topplokket – husk at gul pil må peke ut mot veien.
• Unngå å fylle dunken med fuktig avfall som kan fryse fast og gjøre det vanskelig

å få tømt dunken.
• Legg gjerne en avis nederst i dunken for bioavfall, slik at avfallet ikke fryser fast.

Tømming av dunkene om vinteren 

Når du leverer avfall på gjenvinningsstasjonen, må du ha det løst eller oppi gjennomsiktige avfallssekker. 
Disse kan kjøpes i ruller hos de fleste byggevarehus og butikkjeder.

http://Org.nr

