
Gips
Gipsplater, veggdekor i gips, gipsfigurer o.l.

Kjøkken- og matavfall
Våtorganisk avfall.

EE-avfall
Artikler som går på batterier eller strøm.

Lysstoffrør og lyspærer

Ba�erier, ar�kler med ba�erier

Farlig avfall
Maling, lim, lakk, olje, spraybokser, rengjøringsmidler, asbest,
medisinsk avfall mm.

Dekk (med/uten felg)
Bil-, traktor- og lastebildekk.

Mineralull
Glava, Rockwool og lignende.

samfunnets beste valg

De�e er ikke �lla� å kaste i container for 
blandet avfall, og vil føre �l sorteringsgebyr:

Har du mye av noen av disse avfallstypene? Ta kontakt, så finner vi en god løsning på de�e. 
gjenvinning@franzefoss.no - tlf: 96 94 09 90 

Hvorfor ikke?

SORTERINGSGUIDE FOR PRIVATE
KUNDER

Gips forurenser resten av avfallet som skal energigjenvinnes og 
bidrar �l utslipp av farlige gasser �l atmosfæren.

EE-avfall kan inneholde farlige stoffer som er skadelige for både 
miljø og mennesker ved demontering og destruksjon. 

Farlig avfall inneholder miljø- og helseskadelige stoffer som kan 
forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir 
ta� hånd om på en forsvarlig måte.   

Kjøkken- og matavfall �ltrekker seg skadedyr og gjør det vanskelig å 
sortere resten av avfallet i containeren.

Mineralull forurenser resten av avfallet og produserer støv og 
stoffer ved bearbeiding som er skadelig for omgivelsene. Sorter 
derfor underveis i oppussingen.

Gjennomsik�ge sekker gjør det enklere og tryggere for 
medarbeiderne på mo�aket å sortere avfallet rik�g når innholdet er 
synlig. 

Hva kan jeg gjøre?

Gips som er ren og tørr er gjenvinnbart og går �l produksjon av ny 
gips. Bes�ll derfor en egen container dersom du har mye gips, eller 
lever den �l nærmeste gjenvinningsstasjon.

EE-avfall kan leveres �l gjenvinningsstasjon eller �l bu�kker som 
selger samme type utstyr. De�e blir levert �l sikker gjenvinning der 
bl.a. sjeldne jordartsmetaller blir brukt på ny�, mens farlige 
miljøgi�er tas ut av kretsløpet.

Farlig avfall leveres �l kommunens avfallsstasjon. Er du i tvil om noe 
er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: lever det uanse� som 
farlig avfall. Om mulig, lever helst farlig avfall i originalemballasjen.

Impregnert trevirke er leveringsplik�g da det inneholder krom, 
kopper eller arsen. Kreoso�mpregnert trevirke inneholder tjære. 
De�e må ikke brennes da røyk og aske fra impregnert trevirke er 
gi�ig.   

Impregnert trevirke kan energiutny�es ved forbrenning i egnede 
anlegg. Vi kan levere egne containere for impregnert trevirke dersom 
du har mye av de�e, eller lever det selv �l godkjent mo�ak for rik�g 
håndtering. 

Lysstoffrør og lyspærer inneholder kvikksølv som er miljø- og 
helseskadelig. De gamle glødepærene inneholder bly, sparepærene 
inneholder kvikksølv, og de nye LED-pærene inneholder blant annet 
bromerte flammehemmere og arsen.

Lysstoffrør og lyspærer kan leveres �l gjenvinningsstasjon eller �l 
bu�kker som selger samme type utstyr. Metall og glass gjenvinnes �l 
nye råvarer, mens farlige komponenter sorteres ut og sendes �l 
videre behandling og/eller destruksjon.

Ba�erier og lithiumba�erier som feilak�g kastes i blandet avfall 
utgjør en brannrisiko – i containere, under avfallstransport og på 
gjenvinningsanlegg.

Ba�erier og lithiumba�erier kan leveres gra�s �l bu�kker som 
selger samme type ba�erier eller �l nærmeste gjenvinningsstasjon. 
NB! Ba�eriene kan inneholde restenergi, så teip polene for å unngå 
kortslutning og brannfare.

Kjøkken- og matavfall hentes av kommunal innsamlingsordning og 
blir brukt �l å produsere jord eller biogass.

Mineralull kan du levere som bygg- og rivningsavfall �l din nærmeste 
gjenvinningsstasjon. Om du har mye isolasjon, kan vi levere egen 
container for de�e.

Dekk består av ca. 40 prosent gummi som kan inneholde flere 
helse- og miljøfarlige stoffer, blant annet alkylfenol, klorparafiner, 
�alat (DEHP) og bly. Slike stoffer skal ikke inn i naturens kretsløp.

Dekk kan leveres �lbake �l forhandlere, bensinstasjoner som selger 
samme type vare, eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Disse kan 
ombrukes �l annet formål, materialgjenvinnes eller �l 
energiutvinning.

Gjennomsik�ge sekker får du kjøpt i jernvarehandelen, 
dagligvarebu�kker og byggevarehus.Sorte/fargede søppelsekker

Mottaket er nødt til å kunne se innholdet i avfallssekken.

Impregnert trevirke
Grønn trykkimpregnert og brunsort kreosotimpregnert.


