
Renovasjon og  
avfallskalender 2019

Hurdal
INFORMASJON

Hurdal kommune
Eiendom og drift
Tlf: 66 10 66 10
postmottak@hurdal.kommune.no
www.hurdal.kommune.no

Ekspedisjonstid
10.00 – 14.00

Har du fått feil kalender?
Ring oss, og vi sender deg den riktige!



Kjære innbygger!
Vi takker som vanlig alle våre innbyggere som bidrar til resultater det blir lagt merke til i nasjo nal 
sammenheng. Vi håper du leser heftet nøye slik at du blir kjent med de ulike sorterings ordning ene. 
 Det er spesielt viktig at det ikke følger med annet avfall i den grønne posen, da dette kan ødelegge 
produksjonsprosessen og forringe kvaliteten på sluttproduktene. I løpet av det siste året har pant 
for glassflasker forsvunnet og bruken av returpunkter har dermed økt. Dessverre ser vi fremdeles at 
mange hensetter annet avfall rundt disse offentlige punktene, noe som ikke skal gjøres. Er du i tvil 
om hvordan avfallssorteringen fungerer, ta kontakt med oss. Vi står mer enn gjerne til tjeneste!

Med vennlig hilsen Hurdal kommune

Lik kildesortering for alle
Uansett om du bruker avfallsbrønn, avfalls sug eller beholdere på hjul, skal avfallet kilde sorteres 
på samme måte. Se nærmere informasjon under Henteordning og Bringe ordning (side 9–13). 
Whether you use a deep collection container, waste suction or waste bin, the waste must be 
sorted in the same way. More information on page 9–13. 
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TIRSDAGSRUTER Nummeret på innsamlingsruta du tilhører står på avfallsbeholder / avfallsbrønn. 
Datoene for henting hos deg finner du i kolonnen for din rute. 

NB! 
Mobil gjenvinningstasjon i uke 19 (6.–10. mai) og i uke 38 (16.–20. sept)4

MAT-/RESTAVFALL    
rutenr.

PAPP/PAPIR OG PLASTEMBALLASJE    
rutenr.

322 422  732 322 422 712

JA
N

tir 1.1 NB! Ingen henting tir 1.5          Se blå markering for endringer.
ons 2.1 NB! ons
tor 3.1 eller tor
tir 8.1
tir 15.1
tir 22.1
tir 29.1

FE
B

tir 5.2
tir 12.2
tir 19.2
tir 26.2

M
A

R

tir 5.3
tir 12.3
tir 19.3
tir 26.3

A
P

R

tir 2.4
tir 9.4
fre 12.4 NB! fre NB! fre NB! fre
man 15.4 eller man eller man eller man
tir 16.4 NB! Ingen henting tir 16.4          Se blå markering for endringer.
tir 23.4
man 29.4 NB! man NB! man NB! man
tir 30.4 eller tir eller tir eller tir

M
A

I

tir 7.5
man 13.5 NB! man NB! man NB! man
tir 14.5 eller tir eller tir eller tir
tir 21.5
man 27.5 NB! man NB! man NB! man
tir 28.5 eller tir eller tir eller tir

JU
N

tir 4.6
tir 11.6 NB! tir NB! tir NB! man
ons 12.6 eller ons eller ons eller tir
tir 18.6
tir 25.6

JU
L

tir 2.7
tir 9.7
tir 16.7
tir 23.7
tir 30.7

A
U

G

tir 6.8
tir 13.8
tir 20.8
tir 27.8

S
E

P

tir 3.9
tir 10.9
tir 17.9
tir 24.9

O
K

T

tir 1.10
tir 8.10
tir 15.10
tir 22.10
tir 29.10

N
O

V

tir 5.11
tir 12.11
tir 19.11
tir 26.11

D
E

S

tir 3.12
tir 10.12
tir 17.12
fre 20.12 NB! fre NB! fre NB! fre
tir 24.12 NB! Ingen henting tir 24.12          Se blå markering for endringer.
man 30.12 NB! man
tir 31.12 NB! Ingen henting tir 31.12          Se blå markering for endringer.

Hvordan lese 
kalenderen? 
Se side 2.

322

NB! Endring av hentedag ifm. off. høytidsdager 
I forbindelse med helligdager og fridager vil det forekomme end
ringer, og avfallet blir i stedet hentet på dager markert med blått i 
kalenderen. Der flere dager er markert, settes avfallet ut før kl. 05.00 
den første dagen. Det er ikke avfallshenting på din rute på dager 
markert med gult.

How to find your pick-up dates in the calendar:  
Route numbers are labeled on the bins. If the route number ends  
with 1, it means the day for that route is monday, 2 means tuesday,  
3 means wednesday and so on. Look up your week day and find your 
route  number for  food/residual waste, and  paper/cardboard/
tetra pak  etc. and from there, find the pickup dates. Blue dates  are 
pickup dates due to holidays. If several dates are marked in a row, put 
your waste out on the first date. No waste pickup on  yellow dates. 
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Slik leser du avfalls kalenderen:
1.  Finn nummeret på innsamlingsrutene på avfallsbeholderne 

eller brønnene dine. Mandagsruter slutter med 1, tirsdagsruter med 2, 
onsdagsruter med 3 osv. Det kan være forskjellige rut e numre for   
mat- og restavfall,  papp/papir og evt. avfalls brønner for hus hold
nings plast (for de som har det). 

2. Finn din tømme dag og kolonnen med ditt rute nummer  
i kalenderen.

3. Datoene som er markert med en farge viser når det er  
henting hos deg. Avfallet skal settes frem på tømme dag innen  
kl. 06.00. (Kl. 05.00 ved endring ifm. offentlige høytidsdager). 

Endringer

2.

3.

1.



NB! 
Mobil gjenvinningstasjon i uke 19 (6.–10. mai) og i uke 38 (16.–20. sept) 3

MANDAGSRUTER Nummeret på innsamlingsruta du tilhører står på avfallsbeholder / avfallsbrønn. 
Datoene for henting hos deg finner du i kolonnen for din rute. 

PAPP/PAPIR OG PLASTEMBALLASJE 
rutenr.

711 731

JA
N

ons 2.1 NB! ons
man 7.1
man 14.1
man 21.1
man 28.1

FE
B

man 4.2
man 11.2
man 18.2
man 25.2

M
A

R

man 4.3
man 11.3
man 18.3
man 25.3

A
P

R

man 1.4
man 8.4
man 15.4
man 22.4 NB! Ingen henting man 22.4          Se blå markering for endringer.
tir 23.4 NB! tir
man 29.4

M
A

I

man 6.5
man 13.5
man 20.5
man 27.5

JU
N

man 3.6
man 10.6
man 17.6
man 24.6

JU
L

man 1.7
man 8.7
man 15.7
man 22.7
man 29.7

A
U

G

man 5.8
man 12.8
man 19.8
man 26.8

S
E

P

man 2.9
man 9.9
man 16.9
man 23.9
man 30.9

O
K

T

man 7.10
man 14.10
man 21.10
man 28.10

N
O

V

man 4.11
man 11.11
man 18.11
man 25.11

D
E

S

man 2.12
man 9.12
man 16.12
man 23.12
man 30.12

Hvordan lese 
kalenderen? 
Se side 2.



4

TIRSDAGSRUTER Nummeret på innsamlingsruta du tilhører står på avfallsbeholder / avfallsbrønn. 
Datoene for henting hos deg finner du i kolonnen for din rute. 

NB! 
Mobil gjenvinningstasjon i uke 19 (6.–10. mai) og i uke 38 (16.–20. sept)4

MAT-/RESTAVFALL    
rutenr.

PAPP/PAPIR OG PLASTEMBALLASJE    
rutenr.

322 422  732 322 422 712

JA
N

tir 1.1 NB! Ingen henting tir 1.5          Se blå markering for endringer.
ons 2.1 NB! ons
tor 3.1 eller tor
tir 8.1
tir 15.1
tir 22.1
tir 29.1

FE
B

tir 5.2
tir 12.2
tir 19.2
tir 26.2

M
A

R

tir 5.3
tir 12.3
tir 19.3
tir 26.3

A
P

R

tir 2.4
tir 9.4
fre 12.4 NB! fre NB! fre NB! fre
man 15.4 eller man eller man eller man
tir 16.4 NB! Ingen henting tir 16.4          Se blå markering for endringer.
tir 23.4
man 29.4 NB! man NB! man NB! man
tir 30.4 eller tir eller tir eller tir

M
A

I

tir 7.5
man 13.5 NB! man NB! man NB! man
tir 14.5 eller tir eller tir eller tir
tir 21.5
man 27.5 NB! man NB! man NB! man
tir 28.5 eller tir eller tir eller tir

JU
N

tir 4.6
tir 11.6 NB! tir NB! tir NB! man
ons 12.6 eller ons eller ons eller tir
tir 18.6
tir 25.6

JU
L

tir 2.7
tir 9.7
tir 16.7
tir 23.7
tir 30.7

A
U

G

tir 6.8
tir 13.8
tir 20.8
tir 27.8

S
E

P

tir 3.9
tir 10.9
tir 17.9
tir 24.9

O
K

T

tir 1.10
tir 8.10
tir 15.10
tir 22.10
tir 29.10

N
O

V

tir 5.11
tir 12.11
tir 19.11
tir 26.11

D
E

S

tir 3.12
tir 10.12
tir 17.12
fre 20.12 NB! fre NB! fre NB! fre
tir 24.12 NB! Ingen henting tir 24.12          Se blå markering for endringer.
man 30.12 NB! man
tir 31.12 NB! Ingen henting tir 31.12          Se blå markering for endringer.

Hvordan lese 
kalenderen? 
Se side 2.



NB! 
Mobil gjenvinningstasjon i uke 19 (6.–10. mai) og i uke 38 (16.–20. sept) 5

ONSDAGSRUTER Nummeret på innsamlingsruta du tilhører står på avfallsbeholder / avfallsbrønn. 
Datoene for henting hos deg finner du i kolonnen for din rute. 

NB! 
Mobil gjenvinningstasjon i uke 19 (6.–10. mai) og i uke 38 (16.–20. sept)

MAT-/RESTAVFALL    
rutenr.
723

JA
N

ons 2.1 NB! Ingen henting ons 2.1          Se blå markering for endringer.
tor 3.1 NB! tor
fre 4.1 eller fre
ons 9.1
ons 16.1
ons 23.1
ons 30.1

FE
B

ons 6.2
ons 13.2
ons 20.2
ons 27.2

M
A

R

ons 6.3
ons 13.3
ons 20.3
ons 27.3

A
P

R

ons 3.4
ons 10.4
ons 17.4
ons 24.4 NB! ons
tor 25.4 eller tor

M
A

I

ons 1.5
ons 8.5
ons 15.5
ons 22.5
ons 29.5

JU
N

ons 5.6
ons 12.6
ons 19.6
ons 26.6

JU
L

ons 3.7
ons 10.7
ons 17.7
ons 24.7
ons 31.7

A
U

G

ons 7.8
ons 14.8
ons 21.8
ons 28.8

S
E

P

ons 4.9
ons 11.9
ons 18.9
ons 25.9

O
K

T

ons 2.10
ons 9.10
ons 16.10
ons 23.10
ons 30.10

N
O

V

ons 6.11
ons 13.11
ons 20.11
ons 27.11

D
E

S

ons 4.12
ons 11.12
ons 18.12
ons 25.12 NB! Ingen henting ons 25.12          Se blå markering for endringer.
ons 1.1 NB! Ingen henting ons 1.1          Se blå markering for endringer.
tor 2.1 NB! tor

Hvordan lese 
kalenderen? 
Se side 2.



NB! 
Mobil gjenvinningstasjon i uke 19 (6.–10. mai) og i uke 38 (16.–20. sept)6

TORSDAGSRUTER Nummeret på innsamlingsruta du tilhører står på avfallsbeholder / avfallsbrønn. 
Datoene for henting hos deg finner du i kolonnen for din rute. 

Hvordan lese 
kalenderen? 
Se side 2.

MAT-/RESTAVFALL    
rutenr.

PAPP/PAPIR OG PLASTEMBALLASJE    
rutenr.

314 414 314 414

JA
N

tor 3.1 NB! Ingen henting tor 3.1          Se blå markering for endringer.
fre 4.1 NB! fre NB! fre NB! fre
tor 10.1
tor 17.1
tor 24.1
tor 31.1

FE
B

tor 7.2
tor 14.2
tor 21.2
tor 28.2

M
A

R

tor 7.3
tor 14.3
tor 21.3
tor 28.3

A
P

R

tor 4.4
ons 10.4 NB! ons NB! ons NB! ons
tor 11.4 NB! Ingen henting tor 11.4          Se blå markering for endringer.
tor 18.4 NB! Ingen henting tor 18.4          Se blå markering for endringer.
tor 25.4 NB! tor NB! tor NB! tor
fre 26.4 eller fre eller fre eller fre

M
A

I

tor 2.5
tor 9.5
tor 16.5
tor 23.5
tor 30.5

JU
N

tor 6.6
tor 13.6
tor 20.6
tor 27.6

JU
L

tor 4.7
tor 11.7
tor 18.7
tor 25.7

A
U

G

tor 1.8
tor 8.8
tor 15.8
tor 22.8
tor 29.8

S
E

P

tor 5.9
tor 12.9
tor 19.9
tor 26.9

O
K

T

tor 3.10
tor 10.10
tor 17.10
tor 24.10
tor 31.10

N
O

V

tor 7.11
tor 14.11
tor 21.11
tor 28.11

D
E

S

tor 5.12
tor 12.12
tir 17.12 NB! tir NB! tir NB! tir
ons 18.12 eller ons eller ons eller ons
tor 19.12 NB! Ingen henting tor 19.12          Se blå markering for endringer.
tor 26.12 NB! Ingen henting tor 26.12          Se blå markering for endringer.
tor 2.1

            



NB! 
Mobil gjenvinningstasjon i uke 19 (6.–10. mai) og i uke 38 (16.–20. sept) 7

Mobil  
gjenvinningsstasjon

Ved Gamle kommunen i Hurdal 
uke 19: 6. – 10. mai.  
uke 38: 16. – 20. september. 

Åpent fra kl. 13.00 til 20.00.

PRISER FOR ØVRIG ER:

Kr. 100 opp til 1 m3  
eller mellom 0–10 gjennomsiktige avfallssekker

Kr. 200 opp til 2 m3   
eller mellom 11–20 gjennomsiktige avfallssekker

Kr. 300 opp til 3 m3   
eller mellom 21–30 gjennomsiktige avfallssekker

FOR ET GRUNNGEBYR PÅ KR 100,- KAN DU LEVERE BL.A.:

•  Elektrisk og elektronisk avfall (alt med ledning samt for eksempel leker 
som går på strøm eller batteri)

•  Farlig avfall (herunder batterier, maling, lim og lakk, lyspærer, lysstoffrør, 
sparerpærer, asbest, spillolje mm)

• Metall

• Papp / papir

• Trevirke / impregnert trevirke (totalt inntil 3m³) 

• Alle typer plast

• Gips (totalt inntil 3 m³)

•  Brukbare møbler og gjenstander  
(ØRASbetjening avgjør hva som defineres som brukbart)

HUSK!
uke 19 og 38

2019

Bruk bare 
gjennomsiktige 
avfallssekker  
– ikke svarte.



Hvorfor er ikke avfallet tømt?

Renovasjonsbilen må frem – ellers blir ikke avfallet hentet
Make way for the compactor vehicle

Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter 
over veibanen. Husk også snømåking evt. strøing på vinterstid, slik at renovatøren får tømt 
behold erne. Hengslene på beholderne vendes ut på tømmedag. Avstand fra beholdere til 
 kjørbar vei: maks 8 meter. KLIPP BUSKER OG TRÆR!  
Remember to cut hedge, bushes and trees in summertime and clear away snow in winter time 
so the waste collector can empty your bins. On the collecting day, please leave your bins with 
their handles facing the road and make sure the lids of your bins are completely closed. 

Det kan være mange årsaker til dette. En gul avvikslapp med 
infor masjon vil bli festet til din beholder dersom renovatøren 
opplever en av disse situasjonene (listen er ikke utfyllende):

Ta kontakt med kommunen dersom beholderen din ikke har blitt tømt.
Please contact your municipal service if your waste bins haven’t been emptied.

 AVFALLET ER FEILSORTERT
Avfall er lagt i feil pose eller feil beholder. 

 AVFALLET ER DÅRLIG PAKKET 
Avfallsposene er for fulle, eller ikke knyttet  
godt nok.

 RESTAVFALL ELLER MATAVFALL 
LIGGER LØST I BEHOLDEREN
Restavfall og matavfall skal legges i poser  
som knytes godt igjen.

 OVERFYLT BEHOLDER 
Lokket skal være helt lukket.

 STORE GJENSTANDER ELLER 
SEKKER ER LAGT I BEHOLDERNE  
ELLER SATT PÅ BAKKEN
Grovavfall skal leveres til Miljøstasjon Dal Skog.

 FEIL PLASSERING AV BEHOLDER
Beholderen er ikke trillet frem.  
Avstand fra kjørbar vei er for lang (maks. 8 m).

 DÅRLIG ADKOMST
Parkert bil eller annet som står i veien.
Manglende kvisting eller snørydding.

!
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Visste du at…?
Matavfall er rikt på fosfor, som er et livsnødvendig grunnstoff for 
mennesker, dyr og planter. Ved å kompostere matav fall og hage
avfall, kan ØRAS bidra til å tilbakeføre dette stoffet til jordsmonnet.

Kildesortering av husholdningsavfall 
How to sort your household wasteHenteordning

MATAVFALL I GRØNN MATAVFALLSPOSE  
OG RESTAVFALL I VANLIG BÆREPOSE  
Kun matavfall uten emballasje skal i den grønne posen. Begge poser 
kastes i mat og restavfallsbeholder/avfallsbrønn. Sorterings anlegget 
tar kun vanlig størrelse på bæreposene, så store sekker, kartonger og 
løst avfall må ikke forekomme pga. risiko for driftsstans. Mat avfallet 
gjenvinnes til jordprodukter. Restavfallet gjenvinnes til energi og varme. 
Food waste (without packaging) in green bags and resi dual waste 
in normal sized shopping bags. Put into greytop bin/deep  collection 
 container. No big sacks, cardboard boxes or loose waste due to 
 reduced sorting and breakdowns.

Alle poser som legges i mat- og restavfallsbeholder må  knytes 
med dobbeltknute. Avfallet blir komprimert i renovasjonsbilen, og 
derfor skal posene knytes godt for å unngå søl.  
Always double tie the plastic bags put into the greytop bin. The waste 
will be compressed in the compactor vehicle, and double tied bags 
avoid spillage.

PAPP/PAPIR, KARTONGER OG DRIKKEKARTONGER  
Legges løst i papirbeholder/avfallsbrønn. Papiret skal være rent, tørt  
og ikke tilsølt. Drikkekartonger kan skyllesbrettesstappes til kubber for 
deltakelse i returkartonglotteriet, eller leveres enkeltvis. Drikkekartonger 
kan ha aluminiumsbelegg og plastkorker. Større mengder papp/papir 
leveres til gjenvinningsstasjonen. Gjenvinnes til emballasjekartong og 
nytt papir. 
Paper/cardboard/Tetra paks in greentop bin/deep collection container. 
Paper must be clean and dry with no spillage. Tetra paks with caps and 
aluminium layer is accepted. Bring larger quantities of paper/cardboard 
to the Reuse and Recycling Centre.

REN PLASTEMBALLASJE  
Skylles, ristes og legges løst i egen retursekk/returpose for plast
emballasje – og ikke i knyttede poser inni sekken. Plastkorker tas av og 
legges løst i sekken/posen for å lette komprimeringen. Sekken settes 
på bakken ved papp/papirbeholderen på hentedag for papp/papir og 
plastemballasje. Flere sekker kan settes ut samtidig. Gjenvinnes til nye 
plastprodukter. Rinse, shake dry and put plastic packaging loose in  
the transparent sack (or bag) – and not in tied shopping bags.   
Remove plastic bottle caps and put them loose in the sack or  
bag. Leave the sacks by the greentop bin on the  collection day.  
You may leave several sacks. 

Foto: H
IA

S

Retursekken  
for plastemballasje   

skal ikke knytes  
til en beholder, men  

settes løst på bakken 
inntil papp / papir-

beholderen.

9



Info om returkartonglotteriet: se www.oeras.no  
eller www.grontpunkt.no/gjenvinning!

!

I GRØNN MATAVFALLSPOSE KASTES: 
• Skall fra frukt og grønnsaker
• Brød og kakerester
• Supper, sauser og grøtrester
• Fisk og skalldyr
• Kjøttrester og bein
• Matfett og ribbefett
• Teposer
• Kaffefiltre og grut
• Tørkerullpapir
• Servietter

I RESTAVFALLSPOSEN LEGGES AVFALLET 
SOM IKKE KAN SORTERES PÅ ANNEN MÅTE: 
• Tilsølt emballasje
• Børster og hår
• Oppvaskbørster
• Qtips og plaster
• Tyggegummi
• Ballonger
• Bleier
• Bind og tamponger
• Dyre ekskrementer
• Ødelagte leker  

(ikke el / batteri)
• Sikringer
• Støvsugerposer
• Kulepenner og  

CDplater

• Avkjølt aske  / 
grillkull og sneiper

• Stearinlys
• Produkter av sammen

satte materialer
• Julepapir og gavepapir
• Plante og blomster

rester (pga sprøyte
midler. Kan evt.  
leveres sammen  
med hageavfall.)

• Vednett
• Isopor (EPS)

• Plastflasker og kanner  
(legg korker løst i sekken / posen) 

• Plastesker, bokser og beger  
(youghurt, isbokser, snusbokser,  
pepperkakebokser av plast, etc.) 

• Plastpotter og brett fra blomster
• Plastfolie og plastposer 
• Annen emballasje som  

er merket med:

EKSEMPLER PÅ MATAVFALL EKSEMPLER PÅ RESTAVFALL

EKSEMPLER PÅ REN 
PLASTEMBALLASJE

TIPS!
Litt avispapir eller 

tørkerullpapir i 
posen vil suge  

opp evt. væske.

• Aviser, ukeblader
• Reklame
• Konvolutter (også med vindu)
• Drikkekartonger og eggekartonger
• Papp og bølgepapp (flatpakkes)
• Esker fra parfymer, sko etc. 

• Innbundne bøker med stive permer 
og bøker som er sydd i ryggen

• Pappemballasje fra   
mat varer og annen  
emball asje som er  
merket med:

EKSEMPLER PÅ PAPP, PAPIR OG DRIKKEKARTONGER

Spørsmål om gjenvinning av plast-
emballasje? Se www.grontpunkt.no

NB!
Kast ikke  
mat rester i do! Isopor er restavfall! 

Pakkes i bærepose.

• Vednett
• Stroppebånd
• Isopor (EPS)
• Skumplast
• Hageslanger

EKSEMPLER PÅ TING SOM 
IKKE ER PLASTEMBALLASJE

Dette kastes som restavfall!

• Trekkerør for kabler
• Tilsølt og skitten 

plastemballasje
• Plastprodukter som 

ikke er emballasje

NB!
Gavepapir  

og julepapir  
er restavfall!

10



Beholdere på hjul: Tømmes hver 14. dag 
Avfallsbrønner: Tømmes hver 14. dag

Retursekk: Hentes sammen med papp og papir hver 4. uke
Avfallsbrønner: Egen tømmedag

Beholdere på hjul: Tømmes hver 4. uke
Avfallsbrønner: Egen tømmedag

Har du glemt å sette ut sekken, kan den settes ut ved neste hentedag eller 
leveres til Miljøstasjon Dal Skog. Du kan sette ut / levere flere sekker samtidig.

KASTES I BEHOLDER FOR 
MAT- OG RESTAVFALL

LEGGES I RETURSEKK, 
ELLER I RETURPOSE 
FORBEHOLDT 
AVFALLSBRØNN

NB! Retursekker  
settes løst ved siden  
av beholderne dine.

KASTES LØST I BEHOLDER FOR PAPP, 
PAPIR OG DRIKKEKARTONGER

Foto: RfD

HUSK!
Matavfall og restavfall skal
legges i knyttede poser i 
beholder / avfallsbrønn. 

Beholder / avfallsbrønn
med feilsortert avfall  
kan risikere å ikke  

bli tømt.

Retursekk

Returpose
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Kildesortering av husholdningsavfall 
How to sort your household waste

MEDISINRESTER LEVERES PÅ APOTEK. Sprøyter/nåler leveres som restavfall 
i lukket emballasje som flaske/drikkekartong. Deliver old medicines to pharmacies. 
Needles are residual waste and must be put in sealed bottles/cartons.

ANNEN PLAST som bygningsplast, hagemøbler, leker, bøtter, toalettseter o.a. 
leveres på Miljøstasjon Dal Skog. (Plastleker med batteri er EEavfall). Gjenvinnes 
til nye plastprodukter. Construction plastic, plastic garden furniture, toys etc. can 
be delivered to the Reuse and Recycling Centre. (Battery operated plastic toys are 
electrical equipment).

GLASS- OG METALLEMBALLASJE leveres på returpunkter, gjenvinnings
stasjon eller i egen avfallsbrønn for de som har tilgang til det. (Ildfast glass,  porselen, 
keramikk og krystall er restavfall, men kan også leveres i egen  container på 
Miljøstasjon Dal Skog). Glass and metal packaging can be delivered to recycling 
banks, the Reuse and Recycling Centre or to a deep collection container if you 
have access to one. (Fireproof glass, porcelain, ceramic and crystal are residual 
waste, but can also be delivered in a separate container at Miljøstasjon Dal Skog.)

MILJØFARLIG AVFALL skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller til  kommu nalt 
mottak der dette finnes. Spann, kanner og bokser med flytende innhold må  leveres 
tette. EEavfall, lyspærer og batterier leveres til gjenvinningsstasjonen eller  tilbake 
til forhandler. På gjenvinningsstasjonen skal lyspærer og lysstoffrør tas ut av lamper 
og leveres som farlig avfall. Avfallet sorteres og videresendes til godkjente 
 behandlingsanlegg. Deliver electrical equipment to the Reuse and  Recycling 
Centre or back to retailer. Hazardous waste can be delivered to the Reuse and 
Recycling Centre or to a local transfer station where such is located. Remove 
 lightbulbs and fluorescent lights from items and make sure that cans and boxes 
with hazardous liquid content are sealed.

ALLE TYPER TEKSTILER – rene og tørre, kan leveres på returpunkter og på 
Miljø stasjon Dal Skog. Clean and dry textiles can be delivered to local clothes 
banks or to the Reuse and Recycling Centre. 

TREVIRKE – ubehandlet, behandlet og trykkimpregnert trevirke leveres på 
Miljøstasjon Dal Skog. Gjenvinnes til fjernvarme. Deliver timber to the Reuse and 
Recycling Centre.

GROVAVFALL MAN IKKE FÅR PLASS TIL I BEHOLDEREN HJEMME leveres 
til gjenvinningsstasjonen. Kontakt betjeningen for priser. Brukbare møbler og gjen
stander kan settes i ombruksteltet på Dal Skog. Waste that does not fit into your 
bin like usable furniture etc. can be delivered to the Reuse and Recycling Centre.

HAGEAVFALL – grener og busker med maks. diameter på 10 cm leveres på 
 Miljøstasjon Dal Skog. Garden waste – shrubs and twigs with a max of  
10 cm in diameter can be delivered to the Reuse and Recycling Centre.

DEKK leveres til Dal Skog til egne priser. Tires can be delivered to the Reuse and 
Recycling Centre for a fee.

Bringeordning

NB! 

J. Syversen /LOOP

Katrine 
Lunke, 
Apeland
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EKSEMPLER PÅ GLASS- OG METALLEMBALLASJE

METALLEMBALLASJE

• Hermetikkbokser fra matvarer 

• Hund og kattematbokser 

• Aluminiumsprodukter (lever
postei, margarinpapir, stekefolie, 
aluminiumsfolie m.m.)

• Metallbokser (Cola, øl m.m.)  
som det ikke er pant på

• Metalltuber fra kaviar, majones, 
ost o.l.

• Metallokk fra konserveringsglass 
og flasker

• Telyskapsler uten vekeholder

ALLE TYPER TEKSTILER 
som er rene og tørre kan 
leveres i lukkede poser til 
egne beholdere ved enkelte 
returpunkter (se listen). 

Hele og fine klær kan også 
doneres til OMGJØRAS.

GLASSEMBALLASJE

• Vin og spritflasker

• Alle flasker som det ikke 
er pant på

• Andre engangsflasker 
(dressing, tran, oliven olje 
etc.) 

• Babymatglass 

• Syltetøy og 
konserverings glass 

• Annen emball 
asje som er  
merket med:

Med forbehold om evt. endringer. Se kommunens, evt. ØRAS’ nettsider eller sortere.no.

Foto: Loop

Foto: K
atrine Lunke, A

p
eland

KLÆR, SKO OG TEKSTILER

NB!
Vennligst  

ikke sett annet 
avfall ved 

 containerne.

Skyll emballasjen i kaldt vann, slik at den er tom, og la det tørke. 
 Eventuelle etiketter på emballasjen kan sitte på.

KASTES I  
RETURPUNKT / 
AVFALLSBRØNN

RETURPUNKTER  
GLASS- OG METALLEMBALLASJE OG TEKSTILER
RECYCLING BANKS  
GLASS AND METAL PACKAGING AND CLOTHES BANKS

Knai COOP (+ klær, sko, tekstiler)

Rustad COOP (+ klær, sko, tekstiler)

Erikstellet v / butikken

Sentrum Spar (+ klær, sko, tekstiler)

Dal Skog  Miljøstasjon (+ klær, sko, tekstiler)

Hageavfallsmottaket mellom  
Gamle kommunen og Dalheim: 
Åpent hver dag i tiden 1. mai til 1. november
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Har du beholdere tilpasset ditt behov?

Mat- og restavfall finnes i følgende størrelser:
Food and residual bins in the following sizes:   
80 liter / 140 liter / 240 liter / 360 liter / 660 liter

Papp og papir finnes i følgende størrelser:
Paper and cardboard bins in the following sizes:           
140 liter / 240 liter / 360 liter / 660 liter

Sjekk kommunens hjemmeside eller ta kontakt vedrørende 
abonnementet ditt. Bytte av beholder gjøres hos ØRAS. 
For spørsmål om endringer av kapasitet på  avfallsbrønner, 
ta kontakt med kommunen. You can choose among 
 several sizes of bins as shown above. Please contact your 
 municipal service for further information about equipment 
and prices.

Skadet beholder? Kontakt ØRAS eller se www.oeras.no.
Damaged bins? Contact ØRAS or see www.oeras.no.

For spørsmål om skade, drift og vedlikehold på avfalls
brønner i ditt sameie/borettslag, ta kontakt med styret eller 
vaktmester der du bor. For operation and maintenance 
of deep collection containers in your common property, 
please contact your janitor.

Retursekker og returposer for ren 
 plast emballasje
Dersom du har beholdere på hjul skal du bruke gjennom  siktig 
retursekk til plastemballasje. Sekken settes inntil papp/ papir
beholderen på hentedag for papp/papir og plastemballasje. 
Spør evt. etter krok på Miljøstasjon Dal Skog.

Dersom du benytter avfallsbrønn for plast emballasje, skal du 
bruke plast returposer i stedet for retur sekker. 

Transparent sacks are used for clean plastic packaging. If you 
use regular bins, place the sacks next to the bin for Paper/card
board/Tetra paks (green top) on the collection day. If you use a 
deep collection container, use the smaller trans parent bags. 

Equipment for sorting your waste at home

Utstyr for sortering hos abonnentene

Retursekk

Returpose
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Utleier av bolig har ansvar for å 
informere leietakere om avfalls
ordningen.  
Landlords are responsible for 
 informing the tenants about the 
waste management.

Kun matavfall i grønne poser
Sorterings anlegget hos ØRAS «ser» fargen på avfallsposene, og 
skiller ut de grønne posene med matavfall. Derfor er det viktig at 
grønne matavfalls poser kun inne holder mat avfall og ikke annet avfall 
eller emballasje. 

Use the green bags for food waste only, no other waste or packaging.

HUSK!
Det er viktig 
at du knyter 

posen på riktig 
beholder.

NB! 

Har du gått tom for grønne   
poser eller  retur sekker/-poser?

For deg med egen beholder: 
Dersom du trenger flere grønne poser knyter du en 
tom grønn pose på mat og restavfallsbehold eren 
(grått lokk).  

Dersom du trenger flere retursekker til plast emballasje 
knyter du en tom pose på papp og papirbeholderen 
(grønt lokk). 

Er du helt tom for grønn pose / blank sekk, knyt på 
en annen pose. Du får ny rull neste gang beholderen 
tømmes.

For dere med felles beholdere/avfallsbrønner:
Ta kontakt med styret eller vaktmester. Flere poser  
og sekker bestilles via kommunen.

Poser og sekker kan også hentes hos ØRAS på 
 Miljø stasjon Dal Skog. 

Do you need more green bags for food waste, or 
transparent bags or sacks for  plastic packaging?

If you have your own bins: Tie a green bag or a 
 shopping bag to your bin for food and residual waste 
(grey top). Tie a transparent sack to your bin for for 
paper/cardboard/Tetra paks (green top). The waste 
collector will leave new bags the next time the bin is 
emptied.

For common  collection system: contact your 
 janitor to get more bags / sacks.

Bags / sacks can also be obtained at Dal Skog.

Skal du levere brennbart avfall 
på gjenvinnings stasjonen  
– som er til overs etter at alt 
annet er sortert ut? 

Da må du bruke gjennom siktige 
sekker! Sekkene kan kjøpes i  
flere butikker og på Miljøstasjon 
Dal Skog.

TIPS!
Lurer du på noe angående 
kilde sortering, kan du besøke 
www.sortere.no
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OMGJØRAS bruktbutikk
OMGJØRAS er ØRAS sin bruktbutikk. Hit kan du levere 
ting du ikke lenger har bruk for samt gjøre gode kupp 
og finne mange fine brukte ting! Dersom du har ting 
som du tenker er like hele og fine, kan du levere dette 
til vårt varemottak. Vi tar f.eks imot klær, bøker, servise, 
dekketøy,  sofaer, entrémøbler og spisegrupper. Også 
barne leker, skolesekker, kofferter, sykler og ski osv. er 
veldig  populært. 
 
Mer informasjon om hva vi tar imot kan du finne 
på www.oeras.no/bruktbutikk.

Telefonhenvendelser  
Besvares man – fre kl. 8.00 –15.30.

Anlegget kan være stengt eller ha reduserte åpnings
tider i forbindelse med høytids og helligdager.  
Se evt. www.oeras.no

Åpningstider næringskunder  
Man – fre: 7.00 – 17.00 gjennom hele året,  
unntatt høytids og helligdager og romjul.  
Se evt. www.oeras.no.

Miljøstasjon Dal Skog
Ørasvegen 85 / 2054 Mogreina 
Tlf: 63 92 78 80 / Faks: 63 92 78 88 
epost: firmapost@oeras.no / www.oeras.no

TAKK TIL ALLE SOM BRYR SEG!
Grønt Punkt er et nonprofit selskap som sørger for finansiering av returordningene for 
emballasjetypene glass, plast, metall, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Design createurene.no / Trykk 07 / Trykket på resirkulert papir

Du finner informasjon 
om sortering og 
renovasjon her:
www.sortere.no
www.eidsvoll.kommune.no
www.hurdal.kommune.no
www.nannestad.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no
www.oeras.no

Følg oss på:
www.facebook.com/oeras.no
Twitter: @oerasdalskog
Instagram: @oerasiks
Snapchat: Øras (oerasiks)

NB!

ÅPNINGSTIDER 2019 

Dal Skog
Hverdager  7–17
Torsdag  7–20
Lørdag  9–15

Omgjøras bruktbutikk
Hverdager  12–17
Torsdag  12–20
Lørdag  9–15


