
For mer informasjon:

www.movar.no         │         renovasjon@movar.no        │ Tlf.: 69 20 85 50

Våler kommune 
Tirsdagsrute
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Avfallsbeholderne skal stå så nær kjørbar vei som mulig på tømmedagen, maksimalt 8 meter fra der renovasjonsbilen stopper.

Vil du endre ditt  
abonnement? 

Er dere flere naboer som  
ønsker å dele 

 renovasjonsutstyr? 

Ønsker du beholder til plast- 
emballasje istedenfor sekk? 

Ta kontakt!

AVFALLSKALENDER FOR DIN EIENDOM 
 Kalenderen er gyldig fra 2016. Omlegging av ordinære tømmedager ved høytider, kunngjøres i lokalaviser og på vår hjemmeside.

Dette hentes TIRSDAG uke: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 
Papp og papir som aviser, blader, reklame, pizzaesker, eggekartong, bølgepapp osv. Kartong 
fra melk, juice, drikkeyoghurt, puddinger, sauser osv. 

Nei takk: Ringpermer, bøker med stive permer, glanset gavepapir og papir tilgriset av mat/
olje/maling/lakk osv.

Dette hentes TIRSDAG uke: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 
Kun emballasje fra mat- og drikkevarer som syltetøyglass, glassflasker, kaviartuber, lever-
posteibokser, hermetikk osv.  
NB! Emballasjen skal være tom og skylt i kaldt vann ved behov. 

Nei takk: Gryter, kjeler og lokk, verktøy, bildeler, sykkeldeler, ildfast glass, drikkeglass,  
krystall, porselen, keramikk, speil, vindusglass, lyspærer, lysstoffrør, emballasje for farlig avfall 
som olje/maling/lakk/lim osv.

Dette hentes TIRSDAG uke: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 
Alle typer plastemballasje som flasker, bokser, beger, folie, isopor, kanner, blomsterbrett osv.  
NB! Emballasjen skal være tom og skylt i kaldt vann ved behov. 

Nei takk: Hagemøbler, kjøkkenredskap, plastbokser, plastbøtter, plastrør, regntøy, leker,  
flasker som har inneholdt farlig avfall som olje/maling/lakk/lim/tennvæske osv.

Dette hentes TIRSDAG annenhver uke (oddetallsuker) 
Avfall som det ikke finnes egne returløsninger for, for eksempel bleier, tilgriset plastemballasje 
og papir, tekstiler, plastgjenstander, matavfall og små mengder porselen og keramikk osv.  

Nei takk:  
• Grovavfall som møbler, sykler, materialer, bygge- og rivningsavfall osv.   
• Elektrisk og elektronisk avfall som pærer, lamper, radioer, blinkesko osv. 
• Farlig avfall som batteri, olje, maling, lakk, lim, tennvæske, spraybokser osv.

Større mengder eller avfallstyper som ikke inngår i renovasjonsordningen, kan leveres ved Solgård Avfallsplass 
eller Vestby Gjenvinningsstasjon.


