
Restavfall

NEI TAKK:
• Elektronikk 
• Batterier 
• Lyspærer 
• Farlig avfall som     
 malingsspann og  
 bilbatterier 

JA TAKK:
• Skitten emballasje
• Skittent og vått papir
• Bleier og tørkepapir
• Teposer 
• Engangskrus og -fat
• Støvsugerposer 
• Gavepapir og bånd
• Isopor i mindre biter

Kastes i vanlig 
handlepose i grønt 

nedkast

Papir og
drikkekartong

NEI TAKK:
• Boblekonvolutter 
• Tørkepapir og   
 servietter
• Bøker med hard perm
• Gavepapir 
• Papptallerkener   
 og pappkrus
• Vått og skittent papir

JA TAKK:
• Aviser
• Ukeblader
• Reklame 
• Konvolutter   
 uten plastvindu 
• Drikkekartonger
• Papirposer
• Opprevet kartong

Kastes løst i blått 
nedkast

Leveres til pappned-
kast eller til retur-

punkt for papp

Plastemballasje

NEI TAKK:
• Plast som ikke er   
 emballasje som   
 tusjer og tannkoster
• Tilgriset   
 plastemballasje
• Gummi
• Isopor

JA TAKK:
• All rengjort plast- 
 emballasje til f.eks.  
 pålegg og ketchup 
• Vaskemiddelflasker
• Plastkanner 
• Plastbegre og fat
• Plastposer og folie
• Bobleplast

Kastes i BIR-pose for 
plastemballasje i blått 

nedkast

Glass- og
metallemballasje

NEI TAKK:
• Glass som ikke er  
 emballasje, som   
 drikkeglass
• Kaffeposer o.l.   
 med innvendig   
 sølvbelegg
• Keramikk og   
 porselen
• Lyspærer
• Knuste kopper og fat

NEI TAKK:
• Drikkekartonger
• Kontorpapir
• Reklame og aviser
• Plast
• Annet avfall 

JA TAKK:
• Syltetøyglass
• Sausglass 
• Glassflasker
• Hermetikk
• Påleggstuber
• Metallkorker og -lokk
• Aluminiumsbegre  
 og -folie

Leveres til returpunkt 
for glass- og 

metallemballasje

Papp

JA TAKK:
• Pappemballasje
• Pappkartonger 
• Massivpapp 
• Bølgepapp
• Papp brukt til  
 plakater 

Matavfall Farlig avfall

EE-avfall

JA TAKK:
• Skrell og skrotter fra  
 frukt og rønnsaker
• Brød og bakervarer 
• Fiskebein og -skinn
• Annet matavfall   
 uten emballasje
• Egg- og nøtteskall
• Kaffefilter og -grut

JA TAKK:
• Maling, lim og lakk
• Plantevernmidler*
• Batterier*
• PCB-vinduer
• Eternitt og asbest
• Spraybokser
• Løsemidler
• Spillolje

JA TAKK:
• Lysrør og lyspærer
• Elektroniske leker
• Mobiltelefoner
• Datautstyr og radioer
• Hvitevarer
• Elektrisk verktøy

Kastes i BIR-papirpose 
for matavfall i 

matavfallsnedkast

Leveres til mobil 
eller stasjonær 

gjenvinningsstasjon

Leveres til gjen-
vinningsstasjon eller 

EE-forhandler 

NEI TAKK:
• Mat i emballasje
• Tynn suppe/saus 
 (kast i restavfallet,  
 ikke avløp)
• Kjøttbein og   
 slakteavfall
• Jord og planter
• Bleier og bind
• Kattesand og   
 dyreekskrementer
• Teposer  
 (kan være plast) 
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Plastemballasje
i bossnettet

Posen skal kun brukes til ren 
plastemballasje og kastes i 
blått nedkast i bossnettet. 
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Ikke bruk posen til

Ikke bruk posen til

Til husholdningskunder

Til husholdningskunder

Om plasten må rengjøres 
bruk kun kaldt vann og børste.
Husk dobbelknute!
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• Skitten plastemballasje 
• Plast som ikke er emballasje
• Vedsekker og bånd
• Isopor
• Andre typer avfall
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UNNGÅ MATSVINN Skrell, skall og bein er eksempler på matavfall som ikke regnes som spiselig.  

Mat som burde vært spist, men som er kastet, regnes som matsvinn.  

Husk at siden matproduksjon er svært ressurskrevende, er det mye bedre for  

miljøet å redusere matsvinnet enn å levere matrester til avfallsbehandling.

MATAVFALL
JA TAKK!  • Skrell og skrotter fra frukt  

og grønnsaker • Brød og bakervarer som ikke 
kan spises• Annet matavfall uten emballasje

• Fiskebein og -skinn • Mindre bein • Kaffefilter og -grut (bør tørke)
• Eggeskall

NEI TAKK!  • Plast- og bioposer• Mat i emballasje• Flytende rester som supper og 
sauser (må i restavfallet)

• Store kjøttbein og slakteavfall  
• Hageavfall, jord og blomster 
• Bleier
• Kattesand  og dyreekskrementer 

• Engangskrus og -bestikk 
Har du egen beholder? 
Last ned BIR-appen for å finne 
din tømmedag og få varsel.  

Lær mer  Finn ut mer om sortering og 
levering av matavfall på bir.no.


