
 
 

 
 

 
 

 
  
Hva må ikke kastes i containeren? 
 
Kravene til sortering blir stadig strengere og dette påvirker hele prosessen fra avfall til ressurs. Se vår 
nettside for utfyllende informasjon om sortering. Ved mangelfull sortering belastes det avviksgebyr. Lenger 
ned på siden vil du se eksempel på de viktigste tingene som ikke må blandes med andre avfallstyper. 
 
Farlig avfall Bilbatterier, maling, lakk, lim, løsemidler, oljer, plantevernmidler, vinylbelegg, 

isolasjonsplater for bygg, gult eller svart isolasjonsskum (polyuretanskum og 
cellegummi), asbestholdige materialer, impregnert trevirke (CCA eller kreosot) og 
vinduer (produsert 1965-2000). Privatpersoner kan levere farlig avfall gratis på 
kommunale miljøstasjoner. 

Isolasjon 
 
Våtorganisk Matavfall  
 
Smittefarlig avfall Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer  

m.m.  
 
Eksplosiver Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv. 
 
Radioaktive stoffer Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol 
 
EE-avfall Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller 

batterier, f. eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk  
verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m. 
Leveres gratis til forhandlere eller til Franzefoss. 

 
Kuldemøbler Alle typer kjøleskap og frysere 
 
Dekk Alle typer dekk. Bildekk leveres gratis til dekkforhandler 
 
Impregnert trevirke Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende 
 
Gips i blandet avfall Gips er ikke ønsket til forbrenning. Forekomst av gips i blandet avfall er vanskelig å 

plukke ut. Dette krever større ressursbruk og særskilt behandling. 
 

Glassvinduer  –  se www.franzefoss.no  
 
De fleste av disse fraksjonene kan du imidlertid selv levere kostnadsfritt hos din lokale avfallsplass. 
Kontakt dem for nærmere informasjon. 
Vi minner også om at hvis du skal bruke containeren til å kvitte deg med rene fraksjoner, som hageavfall, 
stein eller trevirke, må du IKKE kaste annet type avfall i samme container da det vil bli beregnet avgift for 
blandet avfall på hele leveransen. 
 
 
Med vennlig hilsen Franzefoss Gjenvinning AS kundeservice 
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