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ALT MATAVFALL
I GRØNN POSE
2 x knute og rett i dunken ute

Se innsiden for
sorteringsguide

ET GRØNT
REGNESTYKKE
Hvis matavfall ikke kastes i grønn pose,
blir det brent som restavfall og blir til
energi. Matavfall i grønne poser utnyttes
bedre, fordi det blir næringsrik jord,
husvarme eller biogass. En renovasjonsbil
som går på biogass kan kjøre 1 km på 4 kg
matavfall.
Hver haldenser/aremarking sorterte i
snitt 45 kg matavfall i 2018. Det er bra,
men det kan bli enda bedre. 35 kg gikk i
restavfallet.

ALT GÅR JO I SAMME DUNKEN.
HVORFOR SKAL JEG SORTERE DA?
Ja. Det gjør jo det. Men det er ikke i søppelbilen «underverkene» skjer.
Ditt avfall blir fraktet til Rokke avfallsanlegg, og derfra går det videre til ROAFs
store ettersorteringsanlegg. Der har de avansert teknologi som finsorterer
avfallet de mottar. Matavfallsposene identifiseres på sin unike grønnfarge og
sorteres ut med et lufttrykk.

SEKUNDER?

ENDA GRØNNERE

Hvert år kaster nordmenn spisbare egg
tilsvarende 3 millioner omeletter. Hvis alle
brød som blir kastet i Norge blir lagt på
en rekke, ville de rukket fra Nordkapp til
Cape Town tur/retur.
En viktig ting man kan gjøre for miljøet i
tillegg til å kildesortere matavfall, er å ta
ansvar for å redusere matsvinnet.

PLAST, RESTAVFALL OG MAT SAMMEN?
JA, I BEHOLDEREN UTE SÅ.
Inne hos deg selv legges
restavfall og all plast i
samme pose. Så langt det
er plass, da. Posen knytes
igjen med «2 x knute og rett
i dunken ute».

Inne hos deg selv legges
alt matavfall i grønn
pose. Når den er full,
knyter du «2 x knute og
rett i dunken ute».

HUSK

«2 x knute
og rett i
dunken ute»
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HAR DU

Alle renovasjonsbiler i Halden kjører nå
på biodrivstoff. Dersom alle haldensere/
aremarkinger kaster 1 ekstra grønn pose
med matavfall ved hver tømming, så vil
det årlig utgjøre 620 tonn. Det tilsvarer
nok biogass til alle renovasjonsbilene i
Halden i et helt år.

M ATAV FA L L

R E STAV FA L L
P L A ST

Det er tiden du i snitt må bruke for å sortere riktig.
Bak denne siden kan du lese hvordan du bør sortere.
Med riktig sortering blir avfallet en ressurs.
Feilsortering gir bortkastede ressurser.
Vi i Aremark vil bli best på kildesortering.
Brett opp ermene – og folderen. La oss sette igang!

ER PLAST I PRINSIPPET
RESTAVFALL NÅ DA?
PLAST OG RESTAVFALL
GÅR I SAMME POSE, JA.

FÅR JEG ENDA EN BEHOLDER?
JEPP! ALLE HUSSTANDER OG HYTTER
FÅR EN EGEN BEHOLDER TIL PAPP,
PAPIR OG DRIKKEKARTONG (Il.a. våren 2020).

Men plast ER ikke restavfall. Derimot klarer
ny tekonologi å sortere ut fornybar plast for
gjenvinning. Bra for miljøet, og bra for deg. Inne
hos deg selv legges plast og restavfall i samme
pose. Alt matavfall legges i grønn pose. Ute så
går begge disse posene i samme beholder.

Mangler du en papirdunk ved huset eller hytta, ta kontakt
med kommunen!
Mesteparten av papirbasert materiale går nå rett i ny beholder.
Plastbelagte trykksaker kan faktisk også kastes her. Og
rengjorte drikkekartonger. Kjekt, ikke sant? Sliter du med
plassmangel til ny beholder ute, så kan du velge å plassere
den et annet sted, men husk å trille den frem før tømming som
finner sted hver 4. uke. Du kan motta tømmevarsel dagen før
hvis du laster ned app’en
Min renovasjon.

VIKTIG
Å HUSKE
• Dobbelknute på alle poser
• Flytende helles ut før kasting

Restavfall
Matavfall
BEHOLDER 1
HJEMME

• Rengjør lett før kasting
• Ikke kast større ting enn du
får plass til i en pose

Papp, papir og
drikkekartong
BEHOLDER 2
HJEMME

SYMBOLFORKLARING
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KILDESORTERINGSGUIDE
MATAVFALL

RESTAVFALL
OG PLAST

PAPIR
OG PAPP

GLASS/
METALL

Plastemballasje fra
kjøtt/fugl/fisk/frukt/
bær/grønt og pålegg

Aviser

Aluminiumsemballasje/-folie

HJEMME

Skall/skrell/skrotter/
gammel frukt/
grønnsaker

Bakverk



TEKSTIL
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DUNK HJEMME
FOR RESTAVFALL

HAGE

2

DUNK HJEMME FOR
PAPP/PAPIR/KARTONG

ELEKTRISK

M I L J Ø STA SJ O N

2

RETURPUNKT/
GJENVINNING

FARLIG

RETURPUNKT/
GJENVINNING

GROV

R O K K E AV FA L LS A N L E G G

Klær

Gress

Elektriske leker

Løv

Mobiltelefoner

Batterier

Treverk

Lyspærer

Skrapjern

Reklame
Plastflasker for sjampo/
vaskemidler/dressinger

Teposer/kaffefilter
/kaffegrut

Glassemballasje og
flasker av glass

Sko/vesker/belter

Ukeblader/tidsskrifter/
magasiner/bøker
Potteplanter/blomster

Håndklær

Kvister/grener

Klokker

Kan også leveres i alle
matbutikker og utsalgssteder
for elektrisk

Hardplast

Lim
Møbler

Hermetikkbokser
Stearinlys

Fisk/skalldyr

Blinkesko

Melk- og juicekartonger
Metallokk/korker
Sneiper og snus

Gardiner

Maling/beis/lakk

Ugress

Isopor

Kjøttrester/bein
Spillolje

Tomme tørkepapir-/
dopapirruller
Øl- og mineralvannsbokser uten pant

Kaffe- og
potetgullposer

Sengetøy

Konvolutter
Mindre mengder
tilgriset tørkepapir
og servietter

Datautstyr

Kjemikalier

Byggavfall

Kaffekapsler
Metalltuber

Bleier
Nøtteskall
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VHS-kassetter

Potteplanter/
blomster

Avkjølt aske/grillkull

112

Pizza-/yoghurt-/ og
annen emballasjekartong

Utslitte tekstiler/
klær/sko

Juletrær

du?
Viesbsutitkeker i Ndourgktee r er
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GLASS/METALL
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FRETEX
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LAST NED «MIN RENOVASJON» GRATIS

Finner du ikke det du skal kaste i oversikten?
Da kan du laste ned renovasjons-app’en og se om du får svaret der. Den er under konstant
utvikling, og vil forbedres i tråd med nye spørsmål som dukker opp. Du får også varsel før
søppeltømming der du bor, samt oversikt over byens miljøstasjoner.
Spørsmål? Ta kontakt på e-post: post@aremark.kommune.no eller tlf 69 19 96 00.

Ledninger
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Spraybokser

Madrass/seng

Impregnert treverk

Porselen/keramikk/
ildfaste former
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Farlig avfall kan også
kastes på utvalgte
bensinstasjoner
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