
Kildesorteringsguide
Vår bedrift har kildesortering som en viktig del av
sin miljøprofi l. Kast avfallet i riktig oppsamlingsenhet, 
spar miljøet, spar penger. 

AVFALLSTYPER EKSEMPLER GJENVINNING

Papp
Minimum 95 % bølgepapp, 
resterende 5 % kan være 
papir og kartong

Papp og kartong blir til 
b.ølgepapp og kartong.

Metall, komplekst jern
Blanding av stål og ikke-
magnetiske metaller av ulike 
typer

Smeltes om til nye 
produkter, material-
gjenvinnes.

Kabel, alle typer Alle typer kabler og 
ledninger (EE-avfall)

Stål, metaller og kabler skilles 
ut fra EE-avfallet og gjenvinnes 
til råvarer. Plast og væsker 
gjenvinnes som energi 
(forbrenning).

Plastfolie, klar/farget
Ren LDPE folie fra sekker, 
krympefolie, byggfolie, 
strekkfi lm eller lignende

Smeltes om til granulat og 
benyttes i ny produksjon av 
sekker, poser og plastfi lm.

Trevirke, blandet
Trevirke som er behandlet 
med f.eks maling, lim, lakk 
el. kjemikalier, F.eks. kryss-
fi nerplater, huntonittplater og 
sponplater.

Den ferdige blandede fl is-
kvaliteten leveres til forbren-
ningsanlegg der det prod. 
fjernvarme, prosessdamp eller 
damp til el. produksjon.

Lysstoffrør Lysstoffrør, kun rette

Metall og glass fra sanerte 
lysrør gjenvinnes til 
råvarer, mens kvikksølvet 
deponeres.

Andre lyskilder
Alle typer lyskilder; spare-/
gløde-/halogenpærer, damp-
lamper, krumme/buede kompakt-
lysrør, infrarøde og ultrafi olette 
lamper, julelys og LED-pærer.

Sanerte lyskilder gjenvinnes 
som energi (forbrenning).

EE-avfall Utrangerte elektriske og 
elektroniske produkter

Stål, metaller og kabler 
skilles ut fra EE-avfallet og 
gjenvinnes til råvarer. Plast og 
væsker gjenvinnes som energi 
(forbrenning).

Småbatterier Alle typer småbatterier 
(ikke farlig avfall)

Stål, metaller og kabler 
skilles ut fra EE-avfallet og 
gjenvinnes til råvarer. Plast og 
væsker gjenvinnes som energi 
(forbrenning).

Restavfall
Ulike avfallstyper som ikke 
er egnet for gjenvinning 
eller som må sorteres før 
gjenvinning. 

Går til respektive material-
gjenvinningsløsninger, mens 
brennbart restavfall går til 
energigjenvinning.

Keramikk og porselen Alle typer keramikk og 
porselen.

Blir levert til godkjent 
deponi.

Maling, lim og lakk
Maling, lakk, trykkfarger, 
klebemidler, tetningsmasser.
Emballasje med rester av 
maling, lim, lakk.

Malingsavfallet går til for-
brenning og energi-
gjenvinnes, og metallbokser 
går til metallgjenvinning.

FARGEKODEFORKLARING

Lav kostnad 

Medium kostnad 

Høy kostnad 


