Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak
Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m3 av:

• Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter
• Løv og gress
• Naturstein, sand og grus (maksimum 1 m3)
• Jord og leire (maksimum 1 m3)
• Stammer og røtter (maksimum 1 m3)
Oslokompost er merkevarenavnet til kompostproduktene REN produserer av mottatt
hageavfall fra private- og næringskunder som har godkjenning fra Mattilsynet.
Vi har følgende mottakssteder:

• Grønmo gjenbruksstasjon og på komposteringsanlegget
• Haraldrud gjenbruksstasjon
• Grefsen minigjenbruksstasjon og hageavfallsmottak
• Bygdøy hageavfallsmottak (vinterstengt)

NB!
Næringskunder kan søke om konto for
levering av hageavfall og kjøp av kompost.
Se våre nettsider for nærmere informasjon:
www.renovasjonsetaten.no

slik behandler vi avfallet
Den mottatte mengden hageavfall kvernes opp og
komposteres i en prosess som tar ca. 1 år. Den ferdige
komposterte massen siktes og blandes for produksjon
av ulike jordblandinger.
Av Oslo kompost produseres følgende produkter:

• Toppjord til gressplen og planting
• Rotlag anleggsjord til treplanting,
busker og plenarealer
• Oslokompost fin til jordforbedring
av blomsterbed
• Oslokompost grov til jordforbedring
i store plantearealer  
• Dekkflis til å hindre ugress og holde på fuktighet
• Tigerjord til planting i krukker og potter
• Bygdøy Q-kompost til jordforbedring
og økologisk gjødsling

Grefsen
hageavfallsmottak/
minigjenbruksstasjon
Kapellveien 118
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Vi tar ikke imot
•
•
•
•
•
•
•

Møbler og rammemadrasser
Impregnert trevirke, bygge- og riveavfall
Murstein og betong
Asfalt
Dekk
Vinduer, gipsplater og isolasjonsmaterialer
Hvitevarer

Alternativ levering
Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon, Bentsebrugata 11
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 12.30-19.30
Sofienbergparken minigjenbruksstasjon, Helgesens gate 56-58
Åpningstider: Hverdager kl. 08.00-14.00. Tirsdag og torsdag også kl. 17.00-20.00
Pilestredet Park minigjenbruksstasjon, Stensberggaten 20/Pilestredet Park 7
Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 16.30-20.00
Grefsen minigjenbruksstasjon og hageavfallsmottak, Kapellveien 118
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-19.30. Lørdag kl. 09.00-14.30
Haraldrud gjenbruksstasjon og hageavfallsmottak, Brobekkveien 87
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-19.30. Lørdag kl. 09.00-14.30
Grønmo gjenbruksstasjon og hageavfallsmottak, Sørliveien 1
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-19.30. Lørdag kl. 09.00-14.30

Grefsen minigjenbruksstasjon
Minigjenbruksstasjonen er et tilbud til deg som bor i Oslo for å øke tilgjengelighet
for innlevering av avfall til ombruk og gjenvinning. Ved større mengder avfall
(over 1 m3) skal alternative leveringssteder benyttes. Vi tar imot mindre mengder
avfall (maksimum 1 m3). Merk at avfall i tilhenger kan avvises. Næringskunder
kan ikke levere avfall her.
Ombrukscontaineren
Her samler vi gjenstander til ombruk, og privatpersoner kan komme og forsyne
seg ved å kontakte en av de ansatte. Det er kun fra ombrukscontaineren det
er tillatt å ta med seg gjenstander.

På minigjenbruksstasjonen
kan du levere inn
maksimum 1 m3
avfall

Vi tar imot
• Trevirke (maksimum 1 meter i lengde): defekte hyller, gardinbrett, kleshengere,
deler av ødelagte møbler, plankebiter og skjærefjøler.
• Brennbart (maksimum 1 meter i lengde): utslitt tøy, hardplast, vesker, soveposer,
skumgummi og isopor.
• Klær og tekstiler til ombruk: alle typer klær, sko, tekstiler og vesker som andre kan bruke på nytt.
Dette hentes av enten Fretex eller UFF.
• Metall: defekte gardinstenger, kleshengere, skistaver, tørkestativ, leker, kasseroller, steikepanner,
brett, bake- og steikeformer, bestikk og lysestaker. Brukbare artikler kan leveres til ombruk.
• Glass - og metallemballasje.
• Keramikk og porselen: ødelagte kopper, asjetter, ildfaste former, peisglass, pyntegjenstander,
speil og krystall. Brukbare artikler kan leveres til ombruk.
• Farlig avfall: rengjørings-, plantevern- og løsemidler, maling, lakk, lim, bilprodukter, spraybokser,
gassbeholdere, lysstoffrør og lyspærer. Farlig avfall bør levers i originalemballasje eller annen sikker
emballasje merket med innhold.
• Små elektriske og elektroniske apparater (EE-avfall): defekte artikler som mobiltelefoner, telefoner,
videokameraer, fotoapparater, lommelykter, klokker, elektriske leker, brødristere, vannkokere,
kaffetraktere, vaffeljern, toastjern, hårtørkere, krølltenger, rettetenger, barbermaskiner, lamper,
små radioer, bærbare musikkspillere, bærbare pc-er, datautstyr, vifteovner, støvsugere, ledninger
og kabler.
• Plastemballasje: rene og tørre flasker (uten pant), kanner, skyllemiddelkanner, folie, poser,
sekker, begre, kopper, bokser, blomsterpotter og andre store plastemballasjeprodukter.
• Papp, papir og drikkekartong.
• Gjenstander til ombruk: bøker, cd-er, dvd-er, leker, sportsutstyr, service, bestikk, vaser, bilder
og smykker som andre kan bruke. Vi tar også imot møbler i god forfatning. Alt plasseres
i ombrukscontaineren. Kontakt en av de ansatte ved levering av gjenstander til ombruk.
Husk at hvitevarer, elektriske og elektroniske apparater og dekk kan leveres forhandler.

Grefsen minigjenbruksstasjon

