
Ren plast- 
emballasje

Plastemballasje er plast som  
har vært rundt mat, hygiene- 

artikler og andre varer.

Avfall etter matlaging 
og måltider. Husk å spise 

opp maten din!

Restavfall er avfall 
som ikke kan sorteres  

andre steder.

Brettes før det legges  
i beholderen. Da blir det  

plass til mer.

Glass- og metallemballasje  
som har vært rundt mat, drikke  

og husholdningsartikler.

Alt du leverer må være tørt,  
rent og lagt i poser. Det gjelder  
både hele og ødelagte tekstiler.

Plastposer og -folier

Rester og bein av kjøtt,  
fisk og skalldyr

Plastbeger, tuber og flasker 
fra mat og drikkke

Plastflasker og tuber fra vaske- 
midler og hygieneartikler

Blomsterpotte av plast

Tomme snusbokser

Matavfall

Skall, skrell, kjerner  
og skrotter

Kaffefilter med grut,  
teposer og tilgriset tørkepapir  

med mat og fett

Tekstilinnsamling.

T-skjorte, jakke og bukse

Sengetøy, gardiner og håndklær

Brukbare sko, vesker og belter      
(ødelagte skal i restavfallet)

 Blir til ny plast og  
råvarer i emballasje. Plast  
som ikke kan gjenbrukes,  

energigjenvinnes.

Blir til miljøvennlig biogjødsel  
til landbruket og biogass til  

renovasjonsbiler og tungtransport.

Husk at de tre ulike posene  
skal kastes i samme beholder.

Klær, sko og 
andre tekstiler

Bleier, bind, tamponger,  
kondomer, våtservietter og  

andre hygieneartikler

Små mengder isopor

Emballasje av blandings- 
materiale, som kaffe- og  

snacksposer med sølvfilm inni

Restavfall skal i 
vanlig handlepose.

Restavfall

Små mengder blomster  
og potteplanter

Gavepapir og bånd

Blir til miljøvennlig fjernvarme  
og strøm ved forbrenning.

Aluminiumsfolie, former  
og bokser uten pant

Returpunkt for glass- 
og metallemballasje.

Glass- og metall-
emballasje

Glasskrukker og flasker

Hermetikk

Metalltuber og -korker

Telysbeger uten stearin og veke

Blir til nye produkter  
av glass og metall.

Hele klær og tekstiler blir  
enten brukt igjen som de er eller  

redesignet. Ødelagte tekstiler kan  
brukes i nye produkter.

Papp, papir
og drikkekartong

Aviser, blader  
og reklame

UKEBLADUKEBLAD

Juice- og melkekartong

Papiret skal kastes løst i  
beholderen. Ikke i poser.

Kartong fra mat og produkter

Blir til nytt papir og papp.



På gjenbruksstasjonene Grønmo, Haraldrud og 
Smestad kan du levere*:

På gjenbruksstasjonene Ryen og 
Grefsen kan du levere*:

På minigjenbruksstasjonene kan  
du levere små mengder av*:

Møbler og 
interiør

Fungerende 
småelektronikk 

Småelektronikk Småelektronikk SmåelektronikkLedninger, kabler,  
mobil og datautstyr

Ledninger, kabler,  
mobil og datautstyr

Ledninger, kabler,  
mobil og datautstyr

Maling, beis, lakk, lim,  
kjemikalier og motorolje

Maling, beis, lakk, lim,  
kjemikalier og motorolje

Maling, beis, lakk, lim,  
kjemikalier og motorolje

Spraybokser og  
trykkbeholdere

Spraybokser og  
trykkbeholdere

Spraybokser og  
trykkbeholdere

Alle typer batterier, 
lyspærer, lysrør og 

sparepærer

Husholdningsbatterier, 
lyspærer og lysrør

Alle typer batterier, 
lyspærer, lysrør og 

sparepærer

Gass- og propan- 
flasker

Gass- og propan- 
flasker

 Trevirke

Papp

Ødelagte 
plastprodukter

Metall

Ødelagt keramikk, 
porselen og fliser

Bildekk

Isopor

Papp Papp

 Trevirke  TrevirkeØdelagte 
plastprodukter

Metall MetallØdelagt keramikk, 
porselen og fliser

Ødelagt keramikk, 
porselen og fliser

Isopor Isopor

Oppussingsavfall,  
gulvbelegg og gips m.m.

Leker
Leker

Møbler og 
interiør

Fritids- 
utstyr

Fritids- 
utstyr

Babyutstyr BabyutstyrBøker Bøker Bøker, CD  
og DVD

Fungerende 
småelektronikk 

og hvitevarer

Fungerende 
småelektronikk 

 Mat- og frityrolje  Mat- og frityrolje Mat- og frityrolje

Parfyme, negle- 
lakk og neglelakk- 

fjerner

Parfyme, neglelakk og 
neglelakkfjerner

Parfyme, negle- 
lakk og neglelakk- 

fjerner

Hvitevarer

Elektronisk og elektrisk avfall Elektronisk og elektrisk avfall Elektronisk og elektrisk avfall

Farlig avfall Farlig avfall 

Ombruk Ombruk Ombruk

 Juletrær  Juletrær Hage- og potteplanter,  
og blomster

 Hage- og potteplanter, 
og blomster

 Ugress, gress, løv, kvister og greiner  Ugress, gress, løv, kvister og greiner

Hageavfall Hageavfall

Impregnert 
trevirke

Vindu

Interiørartikler  
og nips

*Leveringsbetingelsene kan variere fra stasjon til stasjon.  
Se nettsidene for informasjon. Vi tar ikke imot avfall i 
fargede sekker. 

Nettside: www.oslo.kommune.no/gjenbruksstasjoner 
E-post: postmottak@reg.oslo.kommune.no
Tlf.: 21 80 21 80

Farlig avfall 

Leker

Kjøkkenartikler

Ødelagte 
plastprodukter

Annet avfall Annet avfall Annet avfall


