
 

 

Hvordan skal det gjØRAS? – 

- og HVORFOR skal det gjØRAS sånn? 
 
 

Ikke like lett å vite hvor ulike typer avfall skal kastes. Noe kan kastes i beholderne hjemme, mens 

annet skal leveres på gjenvinningsstasjonen. 

Her ser du hvordan det skal gjØRAS og hvorfor sorteringen er slik: 
 

Hva Hvordan? Hvorfor det? 
 

Matavfall 
 

Kastes i grønne poser (uten 
emballasje oppi). Knytes med 
2 knuter. Posene skilles ut på 
farge, selv om de blandes med 
andre poser i beholder/på bil. 

 

Fordi innholdet kan gjenvinnes til 3 ting: 
- Det lages biodrivstoff til biler/busser 
- Den flytende bioresten blir til gjødsel 
- Den faste bioresten brukes i jordproduksjon 

  EMBALLASJE ØDELEGGER DISSE PROSESSENE 

 

Plastemballasje 
 

Kun ren plastemballasje (som 
innpakninger fra dagligvarer) 
legges i egne gjennomsiktige 
returposer eller -sekker.  
Poser skal brukes ved kasting 
i avfallsbrønner/-sug. 
 

 

Fordi plastemballasje gjenvinnes til ny 
emballasje. Skyll i litt kaldt vann og «dra over» 
med oppvaskbørsten, og det er det! 

 

Skitten plast havner i forbrenningsanlegget, og 
blir dermed ikke gjenvunnet til nye produkter.  
restavfall.    

Plastprodukter 
 

Plastprodukter (kulepenner, 
kjøkkenutstyr, leker u/batteri, 
etc.) er ikke emballasje. Dette 
må kastes i restavfallet, eller 
leveres i egen konteiner på 
gjenvinningsstasjonen.  

 

Fordi det er ulike måter å gjenvinne «plast» på. 
Hvis emballasje og produkter blandes, blir det 
krøll i produksjonen og plasten må i verste fall 
brennes.  
Vurder om brukbare ting kan gå til OMGJØRAS 
Bruktbutikk. 
 
 

 

Vanlig avfall 
 

Bruk vanlige bæreposer og 
knyt med dobbelt knute. 
Kastes i restavfallsbeholder. 
  

 

Fordi sorteringsanlegget kun har plass til 
bæreposestørrelser. Store poser/sekker eller løse 
gjenstander skaper trøbbel. Avfall som ikke kan 
gjenvinnes, sendes til forbrenning. 

 

Papp 
 

Rives opp og legges i 
beholder. Større mengder tas 
med til gjenvinnings-
stasjonen.  

 

Fordi hvis dette kastes i avfallssug, kan pizza-
esker og kartonger tette igjen suget dersom 
pappen ikke rives opp.  I beholdere blir det 
bedre plass når papp rives. Er beholderne fulle, 
må de vente til neste tømming.  

 

Isopor (hvit) 
 

Brekkes opp og kastes i 
bæreposer (med dobbel 
knute). Legges i 
restavfallsbeholder.  

 

Fordi isopor er så statisk, skaper det bare krøll i 
gjenvinningen. Isopor er ikke plastemballasje. 
Større mengder isopor kan leveres på Dal Skog. 
 
 

OmgjØRAS   Dersom du har brukbare ting du ønsker å bytte ut eller kvitte deg med, kan du levere       
  dette til vår bruktbutikk i stedet for at du kaster det.  
  Se mer på www.oeras.no/bruktbutikk/ 
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