
En informasjonsbrosjyre  
om kildesortering  



Hva og hvordan skal du kildesortere?
Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser 
vi mindre enn ved å lage produkter av nytt materiale.

Du skal kildesortere i oppsamlingsutstyr fra MOVAR. Alle våre oppsamlingsenheter  
er merket med symboler og farger for å gjøre sorteringen enklere: 

Visste du at... 
Papp og papir blir til nye produkter som toalettpapir, tørkepapir og kopipapir.  
Drikkekartonger blir til nye produkter som tegneblokker, permer, konvolutter og kopipapir.

Hva skal sorteres? 

Papp og papir som aviser, blader, reklame, pizzaesker, eggekartong,  

bølgepapp osv. Kartong fra melk, juice, drikkeyoghurt, puddinger,  

sauser osv. 
 
Kun papp, papir og drikkekartong skal kastes i beholderen.  

Det skal f.eks. ikke ligge i en plastpose.  

 

 

NEi takk:  
Ringpermer, bøker med stive permer, glanset gavepapir og papir  

tilgriset av mat/olje/maling/lakk osv. 
 
Returkartonglotteriet: For å delta må du skylle og brette drikkekartonger.  

Enten kan du levere én kartong eller du kan levere en «kubbe», dvs. 

stappe seks kartonger i en syvende kartong. Skriv på navn og telefon- 

nummer til den du vil skal vinne. Legg kartongen i beholderen for papp, 

papir og drikkekartong. Se: www.grontpunkt.no
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Restavfall 

Glass- og metallemballasje 
fra mat- og drikkevarer

Papp, papir og drikkekartong  

Plastemballasje

Papp, papir og drikkekartong

På de neste sidene i denne brosjyren finner du eksempler på hva som skal kastes 
i de forskjellige oppsamlingsenhetene.



Visste du at... 
Glass blir til nytt glass, isolasjon, dreneringsmasse, glassbetong. Metall smeltes til nytt råstoff.

Visste du at... 
Plastemballasje blir til nye plastprodukter som plastposer, søppelsekker og fleecegensere.

Hva skal sorteres? 

Kun emballasje fra mat- og drikkevarer som syltetøyglass, glassflasker, 

kaviartuber, leverposteibokser, hermetikk osv.  

 
Kun glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer skal kastes i  

beholderen. Det skal f.eks. ikke ligge i en plastpose.  

 
NB! Emballasjen skal være tom, ren 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.

Hva skal sorteres? 

Alle typer plastemballasje som flasker, bokser, beger, folie, kanner,  

blomsterbrett osv.  

 
NB! Emballasjen skal være tom, ren og skylt i kaldt vann ved behov. 

 

 
NEi takk:  

Hagemøbler, kjøkkenredskap, plastbøtter, plastrør, regntøy, leker, flasker 

som har inneholdt farlig avfall som olje/maling/lakk/lim/tennvæske osv.

Plastemballasje
Glass- og metallemballasje
fra mat- og drikkevarer



Visste du at... 
Restavfall blir energigjenvunnet ved forbrenning.

i tillEgg skal du kildEsortErE følgENdE: 
farlig avfall utgjør en stor fare for helse og miljø. Det er derfor helt nødvendig å levere slikt 
avfall på riktig måte. Farlig avfall som olje, maling, beis, lakk, lim, batterier, spraybokser osv kan 
leveres til Miljøbilen eller til våre gjenvinningsstasjoner. Privatpersoner leverer dette gratis ved 
disse mottakene.  
 
Elektronisk og elektrisk avfall som ledninger, lamper, lyspærer, mobiler osv. kan leveres 
til våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen. Privatpersoner leverer dette gratis ved disse 
mottakene.  
 
Medisinsk avfall leveres til apotek. 
 
Hageavfall må ikke kastes i naturen da hageplanter kan forstyrre naturlig norsk fauna. 
Hageavfall skal kastes i kompostbinge eller leveres til våre gjennvinningsstasjoner.  
Kvist, planter, løv, gress og trær med diameter opp til 15 cm er gratis å levere ved våre  
gjenvinningsstasjoner.  
 
Grovavfall  som møbler, sykler,  bygge- rivningsavfall osv kan leveres ved våre gjenvinnings- 
stasjoner. Det er egne priser for levering av slikt avfall.

  
VåRe GjenVinninGsstasjoneR:  
solgård avfallsplass 
Besøksadresse:  
industriveien 81, 1599 Moss  
åpningstider:  
Mandag, torsdag og fredag  
fra 07:30 til 15.00 
tirsdag og onsdag  
fra 07.30 til 19.00  
Lørdag fra 09.00 til 13.00   

Vestby gjenvinningsstasjon 
Besøksadresse:  
Randemfaret 7, 1540 Vestby 
åpningstider:  
onsdag og torsdag  
fra 15.00 til 19.00 

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

Har du spørsmål om sortering, priser, Miljøbilen eller annet  
– ta gjerne kontakt med oss

Hva skal sorteres? 

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	ri

vningsavfall	osv.		 

•	 Elektrisk	og	elektro
nisk	avfall	som	pærer,	lamper,	radioer,	blinkesko

	osv. 

•	 Farlig	avfall	som	batteri,	olje,	maling,	lakk,	lim,	tennvæske,	spraybokser		

 osv.

Restavfall
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