Rene plastkanner,
beger og bokser

Bakverk

Påleggsemballasje

Plastflasker for
vaskemidler, sjampo
eller dressinger

Teposer, kaffefilter og
kaffegrut

Isopor

Glass- og
metallemballasje

Tekstiler, klær
og sko

Farlig avfall

EE-avfall

Aviser

Aluminiumsfolie/beger

Klær

Maling, beis, lakk

Elektriske leker

Reklame

Glassemballasje

Sko

Lim

Porselen, keramikk,
krystall
Motor-/spillolje

Ukeblader
Glassflasker

Bleier
Konvolutter
med/uten vindu

Skalldyr og fisk

Kjøttrester
Stearinlys

Suppeposer
Tilgriset tørkepapir
og servietter i
mindre mengder

Skyll, rist og kast

Nøtteskall

Plastleker

Gavepapir

Greiner, kvister, løv
Sengetøy

Kjemikalier

Gardiner

Lyspærer/sparepærer

Pizzaemballasje

Møbler

Bildekk

Barbermaskiner
Ugress

Treverk

Hårfønere

Kork (metall)

Melkekartonger

Metallokk

Utslitte tekstiler,
klær og sko

Blekkpatroner

Potteplanter
og blomster
(ikke potten)

Datautstyr

Brune- og hvitevarer

Skrapjern

Klokker

Juicekartonger

Spraybokser med
drivgass

Øl- og mineralvannsbokser uten pant
Eggekartonger

Småbatterier

Hvitevarer

Ledninger

Bøker, myk perm
Matolje

Tøm, skyll og kast

Dobbelknute

Plastmøbler

Blinkende joggesko

Telyskapsler
Bøker, hard perm

Gress

Nedfallsfrukt

Eggeskall
Snacksposer

Diverse

Hermetikkbokser
(tomme)

Aske (emballeres i dobbel
pose med dobbel knute)

Blomsterpotter i plast

Håndklær

Mobiltelefoner

Hageavfall

www.rig.no

Frukt og grønnsaker

Papir

Renovasjon i Grenland

Plastposer

Restavfall

Henting av farlig avfall hos private
husstander kan bestilles på www.rig.no.
Gratis henting 4 ganger i året.

Matavfall

Bilbatterier

Dobbelknute
Dobbelknute

Leveres gratis
tilbake til butikk.
Småelektrisk kan
hentes på ruten for
farlig avfall.

Kan også leveres
på egen rute for
hageavfall
to ganger i året,
mai og oktober.
Må bestilles.
Kr 250,–
Retningslinjer
på rig.no

Større gjenstander
kan hentes på
grovavfallsruten.
Må bestilles. Gratis.

Tøyinnsamling eller
gjenvinningsstasjon

Kan også leveres på
egen rute for farlig avfall
fire ganger i året.
Må bestilles. Gratis.

Gjenvinningsstasjon

Gipsplater

Kan også
leveres på
grovavfallsruten.
Må bestilles.
Kr 250,–
Retningslinjer
på rig.no

Henting av grovavfall og hageavfall
hos private husstander kan bestilles
på www.rig.no. Pris per henting 250,-

Plastemballasje

Dette er eksempler, se utfyllende
liste i brosjyren «Sorteringsguide»
eller på www.rig.no.

Vi har oversatt sorteringsguiden til en rekke språk. Se www.rig.no for å se på, laste ned og skrive ut. Tilgjengelige språk er:
arabisk, dari, engelsk, farsi, fransk, kurdisk, norsk, pashto, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, swahili, thai, tigrinja og vietnamesisk.

Sorteringsguide for avfallsordningene i Grenland

