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Sorteringsguide farlig avfall  

AVFALLSTYPE INFORMASJON

LYSSTOFFRØR 
Lysstoffrør og sparepærer. Samles i kasse.

Må ikke knuses.

SPRAYBOKSER 
Tomme spraybokser. Samles i tomfat 200L med 
lokk.

Spraybokser med Isocyanater medfører tilleggsavgift

FUGESKUM 
Samles i tomfat 200L med lokk.

TREVERK TRYKKIMPREGNERT 
Impregnert treverk. (Kan inneholde skruer og 
spikere) NB! Må deklareres

Må ikke blandes med annet avfall. Impregnert treverk produsert etter 2003 kan være under 
grensen for farlig avfall, dokumentasjon på dette må i så tilfelle foreligge.

LØSEMIDLER 
Løsemidler og kjemikalier Samles i tomfat 200L 
med lokk

ASBEST 
Asbestholdige materialer. Pakkes og teipes i 
plast etter gjeldende forskriftet

Må pakkes i dobbel plast, helst på pall. Asbest som ikke er forskriftsmessig pakket vil ikke bli 
hentet.

MALING, LIM OG LAKK 
Alle typer maling, lim, lakk og silikon. Samles 
i tomfat 200L med lokk eller i pallekarm med 
plastsekk

ISOLERGLASSRUTER 
Isolerglassruter fra 1965 til nå. Leveres på 
vindusstativ eller spikret på pall, ved store 
mengder kan container brukes

1965 – 1975: inneholder sannsynligvis PCB  
1976 - 1989: inneholder sannsynligvis klorparafiner  
1990 – 2005: inneholder sannsynligvis ftalater  
Unngå brekkasje

PAH HOLDIG AVFALL 
Takbelegg, pipeløp m.m Kan leveres i container, 
evt andre beholdere ved små mengder.

FTALATER 
Gulvbelegg, gulvlister, datakanaler etc. av vinyl 
eller PVC.

Uten analyse betraktes det som farlig avfall.

AVFALLSTYPE EKSEMPLER PÅ AVFALL SKAL IKKE INNEHOLDE

USORTERT AVFALL 
Blandet avfall som ikke er sortert.

Blandet avfall fra opprydding, riving og 
bygningsavfall som ikke er sortert som rene 
avfallstyper.

1. Farlig avfall (Maling, lim, lakk, løsemidler, 
batterier og impregnert treverk/kreosot. 

2. Gips
3. EE-avfall (alt som går på strøm/batterier). 
4. Flytende matavfall/våtorganisk avfall. 
5. Brann- og eksplosjonsfarlige materialer/radi-

oaktivt stoff. 
6. Medisinsk avfall og smittefarlig avfall. 
7. Bildekk. 
8. Asbestholdige materialer/annet farlig avfall. 
9. Isolerglassruter m/PCB/Klorparafin/Ftalater. 
10. Isolasjon, mineral/stein/glass- ull
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AVFALLSTYPE EKSEMPLER PÅ AVFALL SKAL IKKE INNEHOLDE

TREVERK UBEHANDLET 
Rent, kjemisk ubehandlet treverk. (Kan 
inneholde skruer og spikere)

Rent, kjemisk ubehandlet treverk fra 
f.eks. byggeplasser, paller, fruktkasser.

Impregnert/kreosotbehandlet treverk, greiner, kvister, 
trestammer og andre avfallstyper enn ubehandlet 
treverk.

TREVERK BEHANDLET 
Blandet behandlet treverk. (Kan 
inneholde skruer og spikere)

Blandet treverk typisk fra byggeplasser 
og andre rivingsprosjekter. Kan inneholde 
malt og behandlet treverk, sponplater og 
limtre.

Impregnert/kreosotbehandlet treverk, greiner, kvister, 
trestammer og andre avfallstyper enn blandet treverk.

TREVERK TRYKKIMPREGNERT 
Blandet avfall som ikke er sortert.

Impregnert treverk fra platting, 
hagemøbler og liknende. Kreosotbehandlet treverk og andre avfallstyper.

GIPS 
Sortert gipsavfall fra hele plater/
småbiter. Kan inneholde skurer, 
maling, tapet/strie.

Gipsplater fra riveprosjekter eller bygg 
og anlegg. Andre avfallstyper enn gips.

TUNGE MASSER 
Sortert gipsavfall fra hele plater/
småbiter. Kan inneholde skurer, 
maling, tapet/strie.

Stein, grus, pukk, sand, jord, betong med/
uten armering, teglstein, takstein, leca.

Forurensede masser eller andre avfallstyper enn tunge 
masser.

HAGEAVFALL 
Kvister, greiner og generelt hageavfall.

Kvister, greiner og trestammer under 15 
cm i diameter.

Jord, stein, grus, betong, hagemøbler eller andre 
avfallstyper.

PAPP/PAPIR 
Papp/papiremballasje.

Pappemballasje, bølgepapp, kartong, 
kontorpapir, aviser og ukeblader. Annet avfall enn papp/papir.

ISOLASJON 
Isolasjon og mineralull.

Isolasjonsmateriale benyttet i 
byggeprosjekter. Andre avfallstyper enn isolasjon.

ISOPOR EPS 
All formstøpt transportbeskyttelse, 
brett og engangskasser.

Transportbeskyttelse benyttet i 
emballasje på ulike produkter.

Plast og brommerte flammehemmere, og andre 
avfallstyper enn isopor.

ENERGIPLAST 
Hardplast/energiplast

Flasker, kanner, tomme og rene malingss-
pann av plast, bøtter, plastrør, presen-
ning. Må være tomt, rent og tørt.

Malingsspann med malingsrester eller andre 
avfallstyper enn energiplast.

PLASTFOLIE 
Plastfolie/krympeplast

Ren, myk plastfolie fra transportfolie, 
plastposer, plastsekker, bobleplast, 
krympeplast.

Stroppebånd, hardplast/energiplast og andre 
avfallstyper.

JERN/METALL 
Jern, stål, aluminium, tinn, kobber, 
rustfrie og syrefrie metaller.

Tomme, rene og tørre malingsbokser av 
metall, alt av jern og metall produkter.

Malingsbokser i metall med malingsrester, andre avfall-
styper enn jern/metall.

EE-AVFALL 
Alt av elektriske og elektroniske 
produkter.

Elektrisk avfall som f.eks. lamper, kabler, 
vaskemaskiner, ovner, printere, datama-
skiner og annen småelektronikk.

Andre avfallstyper enn EE-avfall.

FARLIG AVFALL 
Produkter som inneholder helse- og 
miljøfarlige stoffer NB! Må deklareres

NB: Alt farlig avfall sorteres i egne behol-
dere egnet spesielt for denne type farlig 
avfall og deklareres.

Impregnert/kreosotbehandlet treverk, greiner, kvister, 
trestammer og andre avfallstyper enn blandet treverk.
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