
Nå er det 
full sortering 
   Karmøy     

Får du det til? Her er noen tips!

Offentlig informasjon
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Plastemballasje

Se etter sorteringsmerke på produktet. Dette           er 

symbolet for plastemballasje. Merket finnes også i svart,           

men da vil det stå ”sorteres som plast” under. Du kan også 

finne eldre plastemballasje med dette           symbolet. Er det 

aluminiumsbelegg på innsiden av posen, er det restavfall. 

Er du i tvil kaster du det i restavfallet. 

Plastemballasje = plast som er utenpå produkter

Plastemballasje er plast som er 
utenpå produkter. 

Skitten

Ren nok

Plastemballasjen skal være tom 
for produktrester, da er den også 
lite interessant for skadedyr. Skyll 
med kaldt vann ved behov og bruk 
gjerne oppvaskbørsten. 
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Sekkene kan oppbevares innendørs, i garasje, bod, 
skap eller lignende. Heng den opp, så tar den mindre 
plass. På tømmedagen festes sekken til papirdunken 
med den lilla kroken. 

Blåser det mye, bør du sikre sekken ekstra ved 
eksempelvis å klemme den mellom dunk og bakvegg, 
benytte en lastestrikk rundt sekk og dunk, eller 
lignende. Blåser det ekstra mye, vurder å vente til 
neste tømming, og heng ut flere sekker da. 

Ved tømming må 
dunkene stå maks 

5 meter fra der
renovasjonsbilen 

kjører

Fest sekken med 
plastavfall på 
den lilla kroken

5 m

Plastemballasje = plast som er utenpå produkter

Dunken er laget av 
95% resirkulert plast!

Husk! 

Du kan levere flere sekker med plastemballasje 
ved hver tømming.

Sikre sekken 
hvis det blåser 
mye

Heng kroken denne 
veien, så faller den 
ikke av
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Emballasje av 
glass og metall

Fjern produktrester. Bruk eventuelt oppvaskbørsten for 

å spare vann. Det trenger ikke være gullrent. 

Metalltuben med ost/kaviar klemmer du ut så mye som 

du klarer, så er den OK. Plastkorken går i plastemballasje.

Emballasje av glass og metall er 
som skapt for gjenvinning. De kan 
gjenvinnes nærmest uendelig uten 
å miste verdi

Kun emballasje av glass og metall skal i dunken

Trykk gjerne flere 
aluminiumsfolier sammen 

til en ball!
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- Aluminiumsformer 

 (fiskebeger, grillformer)

- Hermetikkbokser

- Syltetøy- og matglass

- Glassflasker uten pant

- Brukte telys i aluminium 

- Påleggstuber i metall 

- Aluminiumsfolie 

- Alt som ikke 

 er emballasje

- Gryter 

- Stekespader

- Drikkeglass 

- Tallerkener

- Ildfaste former 

- Porselen 

-  Keramikk

- Peisglass

- Spiker, skruer, etc

Husk! Det er kun 
emballasje av glass 
og metall som skal
i dunken!

Det kan være opptil 95% 
resirkulert glass i en ny 
glassflaske.

! Foto: Per Tore M
olvæ

r

9Kun emballasje av glass og metall skal i dunken
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Matavfall
Spis opp maten og 
reduser matsvinnet! 

Matavfall transporteres til biogassbehandling

Bruk bare nedbrytbare 
bioposer. Plast må ikke 
havne i matavfallet

!

- Skrell av frukt og grønt

- Muggen/bedervet mat

- Kaffegrut og filter

- Bein

- Tørkepapir

- Eggeskall

- Alt som ikke 

 har vært mat

- Matemballasje

- Dyrekadaver og 

 slakteavfall

Redusert matsvinn er bra for 

miljøet og lommeboka. Sjekk 

matvett.no og andre sider for 

inspirasjon!
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– Fest en vilkårlig pose på matavfallsdunken om 

 du trenger bioposer.

– Fest en vilkårlig pose på papirdunken om du 

 trenger plastretursekker.

– Posene er signal til renovatøren som legger igjen 

 flere bioposer/sekker ved neste besøk. Haster 

 det, kan du låne av naboen eller hente selv på 

 bibliotekene, servicetorget på rådhuset eller i 

 Borgaredalen miljøpark. 

Tom for poser eller sekker?
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Hva skjer med 
det du sorterer?

Emballasje av glass og metall mellomlastes i miljøparken og fraktes 
til Sirkel i Fredrikstad. Der blir all emballasje av glass og metall 
i Norge sortert. Metallet blir videresent til ulike smelteverk som 
omsmelter det til nye metallprodukter. 
Emballasjeglasset sendes med båt til Danmark eller sør-Europa 
for omsmelting til ny glassemballasje. Nedknust glass blir råvare 
til glasopor skumglass som er et lett byggemateriale som brukes 
i samferdsels- og byggeprosjekter. 

Plastemballasjen sendes til Tyskland for sortering og vask og ender 
som råstoff i produksjon av nye plastprodukter. 

Matavfallet fraktes til biogassanlegg i Sverige. Anlegget lager 
biogass og gjødsel av maten. Biogass erstatter diesel til transport.
Gjødselen reduserer bruken av kunstgjødsel. På den måten 
reduserer vi utslipp av klimagasser og tar vare på ressursene i 
matjorda.

Avfallet transporteres stort sett med returtransport. Lastebilene 
som har levert varer til Haugalandet tar med avfall i stedet for å 
kjøre tomme tilbake. Slik reduseres transportavtrykket. 

Når du kildesorterer, bidrar du til at 
materialene som ellers ville ha blitt 
brent opp, blir til nye råvarer og nye 
produkter. 

Ressurser til ny produksjon14 Sammen tar vi vare på ressursene!
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Enkle tips!

Få full kontroll med mobilen

«MinRenovasjon»        er en app for smartelefon og nettbrett som 

blant annet gir deg tømmevarsel, sorteringstips og mulighet for å 

sende melding til renovasjonen.

Hvis du savner en papirkalender for tømming kan den skrives ut 

ved å legge inn din adresse på vår nettside: 

karmoy.kommune.no/renovasjonsappen

Dersom du ikke kan skrive ut selv, kan du kontakte servicetorget. 

Det er også mulig å bestille sms-varsel hvis du har behov for det. 

Gatenavn 00
STED

Husk å sette 
opp når du vil ha 

tømmevarsel 

Her velger du 
adresser du vil ha 

tømmevarsel for

Last ned appen ”MinRenovasjon” gratis 
fra App Store eller Google Play

Her finner du retur-
punkter, info om 
Borgaredalen, og du 
kan sende melding til 
renovasjonen

Sjekk i innstillingene 
at appen har tillatelse 
til å varsle deg

Tips til hva som 
skal sorteres hvor
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Bringeordninger

Farlig avfall oppbevares i den røde boksen og leveres gratis i 

Borgaredalen miljøpark frem til vi starter henteordning. Det er ekstra 

viktig å sortere ut batterier, da de kan starte brann. Du kan også levere 

dem til butikker som selger batterier. Ved å teipe polene på batteriene 

reduserer du brannfaren.

Elektronikk, lyspærer og batterier leveres

gratis til butikker som selger slikt, uavhengig av

hvor du har kjøpt produktene. Det gjelder også hvite- 

og brunevarer. Alt som blinker, lyser og lager lyd har 

som regel batterier og regnes som elektronikk. 

Hele og rene tekstiler (klær, gardiner, sko) leveres 

til ulike innsamlingsbokser fra Uff, Fretex osv. Ødelagte 

og skitne tekstiler kastes i restavfallet inntil videre.

Grovavfall, større pappesker, rydde- og oppussingsavfall, 

hageavfall, storelektrisk og alt som ikke inngår i hente-

ordningen leveres til Borgaredalen miljøpark.



Takk også til våre samarbeidspartnere som har sponset denne brosjyren. 
Sjekk gjerne deres nettsider for mer informasjon.

– Sirkel [ sirkel.no ] mottar og sorterer emballasje av glass og metall i samarbeid med 

– Norsk Metallgjenvinning [ norskmetallgjenvinning.no ]

– Grønt Punkt Norge [ gpn.no ] administrerer returordningen for plastemballasje

Les mer om renovasjon på 
karmoy.kommune.no

Sammen tar vi vare 
på ressursene!

Takk for at du sorterer!

m
ade this!


