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Kildesortering i Oslo

I løpet av 2004 setter Renovasjonsetaten et 
klistremerke på alle restavfallsbeholdere i Oslo 
(se baksiden av brosjyren).
Dette er for å minne deg om sorteringen av avfallet 
ditt. Oslos befolkning er blant de beste i landet til 
å kildesortere glass. Nå må vi bli enda bedre på all 
kildesortering.

Takk for hjelpen.

I samarbeid med Norsk Returkartong AS, Norsk Glassgjenvinning AS og El-retur.



Farlig avfall 

Miljøgifter og farlige stoffer på avveie kan skade 
mennesker og miljø. Eksempler på farlig avfall er 
maling-, lakk- og oljeprodukter, løsemidler, kjemikalier 
til rengjøring, plantevern m.v., lysstoffrør, sparepærer, 
oppladbare batterier og ”knappcellebatterier” (i leker, 
klokker, foto, hilsningskort, blinkesko og mye annet).
Farlig avfall fra husholdninger leveres på 50 
miljøstasjoner (utplassert på bensinstasjoner samt 
gjenbruksstasjonene). 
Adresser finner du på www.ren.oslo.kommune.no.



Glass- og metallemballasje 

Oslo-folk er blant de flinkeste i landet til å sortere ut 
glass og levere det til 400 returpunkter. 
Vi bør bli enda bedre på glass, og vi må bli bedre 
på metallemballasje. Både glass- og metallemballasje 
bør skylles før levering.
Metall kastes i de samme beholderne som glass, 
og farget og klart glass kastes sammen. Lokk og 
skrukorker kan også leveres, men skru dem gjerne av. 
Etiketter kan sitte. Porselen, keramikk og steintøy 
skal kastes i de vanlige restavfallsbeholderne.



Elektriske og elektroniske 
produkter 

De fleste produkter som drives med strøm fra nett 
og/eller batteri inneholder elektroniske komponenter. 
Produktene består ofte av mange forskjellige 
materialer, som også utgjør farlig avfall. Dette 
må tas hånd om, enten det er TV, PC, video/foto, 
leker, telefoner, kjøkkenartikler m.m. Lever det til 
forhandler eller til våre gjenbruksstasjoner.



Papir, papp og kartong 

I papirbeholderen kastes aviser, ukeblader, 
reklamebrosjyrer, m.m. Papir som er tilsølt (matpapir, 
tørkepapir, pizzaesker o.l.) eller belagt/kombinert 
med plast eller metall, kastes i restavfallsbeholderen 
for å gå til energigjenvinning. Rent papir blir til nye 
papirprodukter.

Vær nøye med at det ikke kastes annet enn 
papirprodukter i papirbeholderen – ellers blir 
papirinnsamlingen ødelagt!



Drikkekartong 

Slik gjør du: 
1) Brett ut i toppen. 
2) Skyll i litt kaldt vann. 
3) La vannet renne av. 
4) Brett sammen. 
5) Stable i en åpen kartong. 
6) Putt ”kartongkubbene” i en plastpose, 
 knyt igjen og legg posen i papirbeholderen. 

Med drikkekartonger menes kartongemballasje  
for både melk, juice, saft, desserter og vaskemidler.  
Kartongene går til produksjon av konvolutter og 
annet kontorrekvisita. Denne brosjyren er trykt på 
papir produsert av innsamlede drikkekartonger.



KUN RESTAVFALL HER!
Husk å kildesortere dette:

Tlf.: 23 48 36 00 w w w. r e n . o s l o . k o m m u n e . n o

Sammen gjør vi 

                    Oslos viktigste jobb!

Glass- og metallemballasje

Elektriske og 
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