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Takk for at du tar deg tid 
til å lese denne informasjo-
nen fra Finnmark Ressurs-
selskap. Med forbud mot å 
legge nedbrytbart avfall på 
den tradisjonelle fyllinga, 

blir sortering og gjenvinning 
av ressursene i avfallet det 
store målet.

Vi har selvfølgelig en løsning for 
det meste og det vil vi gjerne 
informere om. Og vi trenger ditt 
bidrag for å få det hele i havn 
eller for å bruke litt ny avfalls 
terminologi: få det til miljøriktig 
sluttbehandling.

Vi har jo sååå mye å informere 
om sier Ove og lurer på hvordan 
vi skal få alt inn i dette informas-
jonsmagasinet. 

Så noen avgrensinger har vi gjort 
for å få med noen repetisjoner 
på viktige sorterings veiledere og 
de mest aktuelle saker vi har for 

tiden.

Men mer og utfyllende informas-
jon om bl.a. fritidsrenovasjon vil vi 
legge ut på vår hjemmeside www.
finnress.no fortløpende. Bruk den 
til å hente sorteringsveiledere og 
informasjon om avfallsfraksjoner 
og hvilken gjenvinning som er 
tilgjengelig. Sorteringsveilederne 
finnes for øvrig på flere språk for 
de som trenger det.

Ha det trivelig og sorter med 
glede.

Arnljot Nilsen
Direktør Finnmark 
Ressursselskap AS

Lederen har ordet

Impregnert tre er behandlet med 
kjemikalier for at trevirket ikke skal 
råtne. Det aller meste av impreg-
nert tre i dag er behandlet med 
kjemiske stoffer, enten kreosot 
eller salter av tungmetaller.
Tre som er impregnert med 
kreosot, er brunsvart, lukter 
tjære og inneholder blant annet 
kreftfremkallende stoffer. Gamle 
jernbanesviller og telefonstolper er 
ofte impregnert med kreosot. Det 
er ikke ønskelig med gjenbruk av 
kreosotimpregnert trevirke.
SFT ønsker å begrense gjenbruk i 

Impregnert tre, hva er problemet?

størst mulig grad. Forhandlere av 
slikt trevirke skal opplyse om:
•  trevirkets helse- og miljøfare
•  at det ved kassering må 
 behandles som farlig avfall
•  bruksrestriksjoner
Trykkimpregnert treverk inneholder 
salter av forskjellige tungmetaller. 
Mest brukt er kobber, krom og 
arsen, derav forkortelsen CCA-
impregnering. Arsen og krom 
er de mest helsefarlige stoffene. 
Miljøgiftene i impregnert treverk 
går etter hvert over i omgivelsene. 
Du bør derfor ikke ha impregnert 

treverk i grønnsakbedet eller der 
du oppbevarer mat.
Hvor er løsningen?
Fra oktober 2002 er det forbudt 
å bruke treverk impregnert med 
krom og arsen til de fleste formål, 
for eksempel til terrassebord, 
bordkledning og gjerder. Det 
kommer derfor etter hvert flere, 
mer miljøvennlige alternativer 
på markedet. Det finnes trykkim-
pregnert tre som ikke inneholder 
tungmetaller. Visse typer tre er 
også mer motstandsdyktige mot 
råte fra naturens side.
Kommer ikke treverket i direkte 
kontakt med jord, er det ikke 
nødvendig å bruke trykkimpregn-
ert materiale.
Hvis du har trykkimpregnerte ma-
terialer rundt barnas sandkasse, 
bør sanden byttes ut en gang an-
nethvert år. Eller enda bedre: Bytt 
ut materialene. Du kan redusere 
helse- og miljøfaren ved å beise 
eller olje trykkimpregnert materi-
ale. Da reduserer du utvaskingen 
av tungmetallene.

Avfall
Impregnert treverk må ikke 
brennes i vanlige ovner eller 
på bål. Det dannes da giftige 
gasser og en svært giftig aske. 
Impregnert treverk må derfor 
leveres til et godkjent avfallsan-
legg som kan ta hånd om det.
 
Kort fortalt:
•  Unngå tre som er impregnert  
 med kreosot eller med 
 tungmetallene kobber, krom 
 og arsen (CCA-
 impregnert tre).
•  Sats på byggeteknikker 
 som gjør at treverket ikke
 kommer i kontakt med jord.
•  Bruk motstandsdyktige 
 materialer uten tungmetaller.
•  Ikke brenn impregnert 
 materiale på bål eller i ovn.
•  Levér som spesialavfall.
Den nye typen trykkimpregnert 
tre med kobberimpregnering 
skal heller ikke brukes som 
ved.
Kilde: SFT
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Verdipapiret tok en prat med økonomiansvarlig Bjørnar 
Nilsen om hva man kan gjøre med avfallet som ikke er 
husholdningsavfall, og hva det koster å levere dette.

Hva er avgiftsbelagt 
og hva er gratis å 
levere på Grøtnes?

Hva er husholdningsavfall?
Husholdningsavfall er avfall som 
naturlig oppstår i en husholdn-
ing, men som du ikke får plass til 
i egen dunk, eller på returpunk-
tet. Det kan være sengetøy, sko, 
tekstiler, matter, tepper, møbler 
og liknende. Gratisordingen på 
200 kg pr. levering gjelder kun 
husholdningsavfall.

Hva gjør jeg med 
bygningsavfall?
Bygg og rivningsavfall er ikke 
husholdningsavfall. Du kan levere 
bygg og rivningsavfall usortert 
på Grøtnes til en pris av kr 3562 
pr. tonn. Dette må ansatte på 
Grøtnes sortere, derfor er det en 
relativt høy pris på dette. Dette 
avfallet bør du som bruker sortere 
grundig for å få ned prisen. Du 
sorterer dette i mange forskjel-

lige fraksjoner; tre, papp, betong, 
plast, elektronikk, impregnert 
trevirke, vinduer, metall, belegg, 
isolasjon osv. Da blir det mye 
billigere. 

Er trevirke med spiker i 
også bygningsavfall?
Ja det er det samme. Trevirke blir 
malt opp og brukt i forbrenning-
sanlegg. Spiker og små beslag 
blir skilt ut maskinelt.

Hva er stein og betong?
Det er ”rene” produkter som Leca, 
teglstein, stein og mur (betong). 
Dette knuses og kan brukes som 
fyllmasse. 

Kan man levere stein og 
betong på Grøtnes?
Stein og betong kan leveres på 

Lederen har ordet

I dag gjenvinnes 70 % av avfallet i 
Norge. Men samtidig har avfalls-
mengdene blitt fordoblet i løpet 
av de siste 25 årene. Nordmenn 
kaster omlag ett kilo søppel per 
person daglig. Også mengden 
næringsavfall har gått kraftig opp 

Nedbrytningstid på 
avfall i naturen

siden årtusenskiftet.

Forsøpling er et problem i som 
noen ganger havner i naturen. 
Dette kan bli liggende der i år, 
tiår og til og med hundreår, før 
det er brutt ned. Fordi naturen 

Hvorfor vrenge 
posen for restavfall?

Det er mange som lurer 
på hvorfor vi MÅ vrenge 
posen for restavfall. 

Du som abonnent legger 
grønne poser, røde poser og 
hvite/vrengte handelposer i 
samme dunk. Dette må sor-
teres på sorteringsanlegg. Vi 
i Hammerfest og Kvalsund 
Kommune sender vårt avfall til 
sorteringsanlegg i Alta. Hær 
blir de grønne posene, de røde 
posene og de hvite/vrengte 
handleposene sortert. Dette 
blir gjort optisk, det er altså en 
maskin som leser fargen på 
posen og sender den i riktig 
sortering. 

Hvor tror du den optiske sorterings-
maskinene sender denne posen? 

Grøtnes til kr 375,- pr tonn. 
Hvis betongen inneholder armer-
ing er prisen mye høyere, kr 
2312,- pr tonn. Årsaken til den 
høye prisen på betong med ar-
mering, er at dette må separeres 
på Grøtnes. Her blir betongen 
knust og armeringen tatt ut. Alt 
metall blir sendt til gjenvinning. 
Armeringsjern tar vi imot gratis 
dersom den leveres separat.

Hva med hageavfallet?
Hageavfall/ trær og greiner kan 
man levere gratis. Noe av dette, 
som større greiner og trær, blir 
malt opp i lag med treavfallet og 

sendt til fjernvarmeanlegg som 
bruker det til energiformål. 

Er gratisordningen effektiv?
Før gratisordningen ble innført i 
2003 ble det levert inn ca. 250 
tonn avfall fra husholdningene pr. 
år. Etter 2003 er det blitt levert inn 
ca 1000 tonn avfall på Grøtnes 
hvert år. Dette vil si at før vi beg-
ynte med sortering ble avfallet an-
tageligvis brent eller kastet rundt i 
naturen og i fjæra. Ordningen er 
utelukkende en suksess, og det er 
takket være vedtaket om sortering 
og de flinke innbyggerne i kom-
munene våre.

Økonomiansvarlig Bjørnar Nilsen

ikke vil ha det. Nedbrytningstiden 
for avfall er vanskelig å anslå, for 
den avhenger av hva avfallet er 
laget av og de fysiske forholdene 
der avfallet havner (som fuktighet, 
temperatur, lys og lufttilgang). 
Tallene nedenfor er hentet fra 
Norges Naturvernforbund og gir 
en pekepinne på hva forsøpling 
har å si for naturen.

Plastposer:  10-20 år
Sigarettstump:  opptil 12 år
Aluminiumsboks: 
 opptil 300 år
Glass:  mer enn 1 million år
Plast, f.eks brusflasker: 
 opptil mer enn 400 år
Melkekartong 
(med plastbelegg):  5år
Papir:  2-5 måneder
Appelsinskall:  6 måneder
Ullsokker:  1-5 år
Sko av lær/skinn:  25-40 år 
Nylontekstiler:  30-40 år
Bomullsfiller:  1-5 måneder
Tau av naturfiber:  
 3-14 måneder

Les mer på 
www.naturvern.no

Denne kan bli liggend hær i 5 år, det er kanskje ikke så pent.
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Når du skifter batteri i bran-
nvarsleren, ta en runde i 
medisinskapet også.
Det trengs også opprydding 
der. Medisiner og legemi-
dler kan ha gått ut på dato 
eller det er medisiner som 
ikke kommer til å bli brukt. 

Spesialpose
Ditt Apotek har utarbeidet en spe-
sialpose for retur av legemidler. 
Både posen og innleveringen av 
denne er gratis. Når man benytter 
seg av denne ordninger sikrer du 

Ditt Apotek har fokus på legemiddelvett
deg mot at legemidler kommer 
på avveie. Det skjer flere ulykker 
hvert år hvor blant annet barn 
blir forgiftet av legemidler de ikke 
skulle ha hatt. 

Apotekene sorterer innholdet i 
de innleverte posene og san-
erer innholdet eller sender det til 
spesialdepoter for destruksjon. Ditt 
Apotek sender dette til sin grossist 
som er Norsk Medisinal Depot 
(NMD).

Folk er flinke
Jonas Paulsen på Ditt Apotek 
Isbjørn mener folk flest er flinke til 
å levere tilbake ubrukte legemi-
dler. Motivasjonen er nok oftest at 
dette ikke skal komme på avveie 
slik at barn og barnebarn eller 
kjæledyrene skal bli forgiftet av 
dette. 

Antibiotika i naturen
Det er nok dessverre ikke bare 
dette som er faren ved at legemi-
dler kommer på avveie. Foru-
rensning av slikt avfall i naturen 

kan også få fatale konsekvenser. 
Antibiotika i naturen kan føre til at 
det blir resistens mot antibiotika i 
naturen. Når det gjelder hormoner 
som brukes i P-piller, så antar 
man at de kan gi uønskede effek-
ter i naturen. Det er viktig at disse 
også sendes i retur.

Det er viktig å være føre var, da 
vi vet at undersøkelser viser at 
spesielt dyr øverst næringskjede 
får oppsamling av miljøgifter i 
kroppen. Blant annet er isbjørnen 
rammet av PCB forgiftningene i 

Jonas Valle Paulsen, daglig leder 
ved Ditt Apotek Isbjørn i Hammerfest  
sier folk er flinke til å levere tilbake 
legemiddler



Hvor flinke er vi?

Som du vet sorteres alle 
posene i dunken vår av en stor 
maskin i Alta. Det er dette op-
plegget som kalles optibag.
Finnmark Ressursselskap AS 
får rapporter fra Vefas i Alta 
hver måned på hvor mye røde, 
grønne og hvite/vrengte poser 
som er levert fra husholdning.  
Vekta av de forskjellige 
fraksjonene forteller oss hvor 
bra avfallet fra husholdning er 
sortert.

Årets beste måned så langt 
har vært mai der vi hadde en 
restavfallsprosent på 47,1, noe 
som sier oss at vi har sortert 
52,9 % mat og brennbart 
avfall ut avfallet. 

Dette er bra tall men sorterin-
gen kan bli enda bedre, så det 
er bare å stå på!
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Ditt Apotek har fokus på legemiddelvett
naturen. Denne forgiftningen har 
gitt flere problemer for isbjørnen. 
Hannbjørnene som er påvirket 
av PCB har et lavere nivå av 
testosteron, det er dette som styrer 
kjønnsutviklingen til et individ. 
Hunnbjørnene som er påvirket av 
denne miljøgiften får barn oftere 
enn normalt, og de får oftere barn 
som ikke overlever. Og det er 
slik at eldre binner oftere opptrer 
uten barn. Summen av dette er at 
isbjørnbestanden er i fare. Dette 
er hva vi vet i dag og kan dermed 
trekke likninger til andre miljøgifter 
som legemidler på avveie.

Må sortere
Apotekene må sortere posene 
med retur som de får inn. Dette 
for og skille ut det som ikke skal 
sendes inn til spesialdepoter. Noe 
kan være vitaminer og det kan 
være annet i medisinboksene som 
ikke skulle vært der.

Paulsen sier, ”det er nok kronik-
erne som oftest er mer bevist på 
å levere i retur, enn den vanlige 
mannen i gata som sjeldent bruker 
legemidler”. 

Apotekene har nok ”alltid” tatt 
i mot retur fra kundene sine, så 
dette er ikke noe nytt for oss, leg-
ger Paulsen til.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre 
alle til å rydde i medisinskapet i 
alle fall en gang i året og lever 
retur til apoteket. Er det noe du 
er i tvil om så legger du det i 
posen for retur til apoteket, så vil 
vi gå igjennom innholdet i disse 
posene og sortere det til de riktige 
stasjonene. 

De ansatte ved Ditt Apotek Isbjørn i Hammerfest 
oppfordrer folk til å bruke returposene fra apoteket. 

Større kapasitet i 
Kvalsund

Innbyggere i Kvalsund er så 
flinke å bruke returpunktet i 
sentrum at kommunen har 
måtte økt kapasiteten betrak-
telig på brennbart, papp og 
glass/ metallemballasje.
Tidligere har spesielt container-
en for brennbart avfall vært full 
etter 2-3 dager, noe som ikke 
skal skje nå etter utvidelsen. 
Det er satt ut 3 stk containere 
på 8 kubikk hver slik at befolk-
ningen i Kvalsund kan levere i 
vilden sky!
Sorter med glede! 
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Oj, her var både den grønne og den røde posen i benken full. Da 
gjelder det å knyte dobbel knute før vi bærer dem i dunken.

I den røde posen skal det bare være brennbart avfall. Er du usikker på 
hva som er hva, sjekk finnress.no 

Nå er jobben din over. Nå overtar Eilif og “Guttan på Ladden”. For de 
fleste betyr det at dunken din tømmes annen hver uke. Renovasjons-
bilene tømmer dunken og frakter avfallet til gjenvinningsanlegget på 
Grøtnes. Har du dobbel knute holder avfallet seg inni posen. Posene 
som hentes hos deg blir ikke komprimert i renovasjonsbilen. Bilen 
tømmes før halv kapasitet er oppnådd for å ikke skade eller klemme 
posene.

Vel framme på Grøtnes tømmes alle posene over i store containere.

Framme i Alta leveres posene til Vefas opti-
baganlegg på Stengelsmoen. Posene sorteres 
ved hjelp av kamera, derav navnet optibag.

Hele prossessen er datastyrt og fra kontroll-
rommet har man full oversikt over det som 
skjer.

Ved dette båndet står det såkalte avslagere 
som ”leser” av fargene på posene. Avslagerne 
leser fargene rød og grønn og skyver posene 
i rett container. De hvite posene passerer 
leserne. Det er derfor viktig at man vrenger 
poser med tekst slik at avslagerne ikke leser 
feil farge. F.eks kan en uvrengt Grønn Coop 
pose tas for å være en matavfallspose fordi 
denne teksten er grønn.

I dunken skal det aldri være annet enn røde, grønne og hvite pos-
er! Vil du vite hva som egentlig skjer med dine poser?

Flere ganger i uken kjører Sjøgrens trailere posene videre til sortering-
sanlegget i Alta.

Det går fort unna på transportbandet som 
sorterer 5 tonn i timen. Når posene kjøres 
gjennom anlegget sorteres de røde og grønne 
ut for videre behandling, mens restavfallet leg-
ges på fyllinga i Alta.
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Grønnposene er ankommet
Skibotn.

Grønne poser males opp og blandes 
med treflis og sand.

1. fase i komposteringen, 
matavfall på senger av flis i tre 
måneder.
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Grønne poser venter på å fraktes
videre til gjennvinning i Skibotn.

Komposten legges til modning i 12 måneder. Når året er omme blandes den med 
60% sand, og vips næringsrik plenjord klar til bruk.

Posene og annet brennbart lastes over 
i det moderne brikettanlegget der det 
finsorteres og kvernes.

Metall og annet uønsket fjernes
nøye i prossessen.

Etter at alt det brennbare er finkvernet, 
presses massen til “pølser”.

Røde poser ankommer brikett-
anlegget på Klubben i Billefjord.

Ferdige briketter transporteres ut fra 
anlegget, klar til bruk i varmeanlegg.

Her er en varmestasjon en vakker vin-
terdag. Selv om man ikke ser røyk fra 
pipa, så er anlegget i drift. Tilsvarende 
varmestasjoner står i Lakselv, Alta og 
Karasjok. Herfra kommer vannbåren 
varme som varmer opp kommunale 
bygg, skoler, noen næringsbygg og 
ikke minst Sametinget.
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Gjenvinning 
gir redusert 
CO2-utslipp
Alt avfall Finnmark Res-
sursselskap AS får inn 
transporteres videre. Dette 
går til energigjenvinning, 
materialgjenvinning, kom-
postering eller destrusjon. 
Dette krever god logistikk 
av transport. Å da blir ofte 
spørsmålet: er det hensikts-
messig med all denne trans-
porten av avfall? Går ikke 
miljøgevinsten opp i CO2-
utslippene til lastebilene 
som transporterer dette 
avfallet? Svaret er NEI!

Undersøkelser viser at gjenvinning 
ikke fører til økt transport. tvert i 
mot, det totale transportbehovet 
reduseres for flere typer produkter. 
For eksempel gir papirgjenvin-
ning betydelig redusert transport 
sammenlignet med transport av 
jomfruelig materiale til papir-
produksjon.

For tiden er det i gang et omfat-
tende nasjonalt prosjekt som ser 
på hvilke klimakonsekvenser den 
totale transportmengden i landet 
utgjør. I dette prosjektet deltar 
også avfallsbransjen. svarene her-
fra vil gi oss ytterligere kunnskap 
og innsyn i miljøregnskapet.
Viste du at...
•  Gjenvinning av 1 kg plast 
 reduserer CO2-utslippene med 
 2 kg.
•  En 1.5 liters brusflaske i plast 
 kan brukes om igjen 25 
 ganger.
•  1 kg stål som gjenvinnes 
 reduserer utslippene med 1 kg

•  Ved å gjenvinne 1 kg 
 aluminium reduseres utslippene 
 med hele 10 kg CO2.
•  En lastebil med 5 tonn 
 papiravfall som forbruker 2 l 
 diesel pr mil kan kjøre over 
 1000 mil før drivstoff-forbruket 
 er større enn energien i lasten.  
 Det tilsvarer en strekning fra 
 Hammerfest til Afrika. 
•  Det går med 20 % mindre 
 energi til å gjenvinne glass 
 sammenlignet med å produsere 
 nytt.
•  Glass kan gjenvinnes et ubeg 
 renset antall ganger til nytt 
 glass. glass kan også gjen
 vinnes til ulike 
 isolasjonsmaterialer.
•  Hver og en av oss kaster 
 120 kg brennbart avfall i året. 
 Ett tonn brennbart avfall gir nok 
 energi til å varme opp en 
 enebolig i to måneder. 
•  For hvert kg papir som 
 gjenvinnes reduseres utslippene 
 med 1,5 kg
•  Ved å gjenvinne 1 tonn papir 
 unngår vi å felle ca 10 – 14 
 normalstore trær.
•  I snitt forbruker hver nordmann 
 180 kg papir i året, en 
 afrikaner 3 kg.
•  Å produsere papir av gjen 
 vunnet material, reduserer ikke 
 bare trehogsten, men også 
 store mengder energi, ca 50 %
•  Et papirfiber kan gjenvinnes 
 5-8 ganger til nytt papir. Der
 etter kan det produseres 
 tørkerull og toalettpapir.

Denne lastebilen kan kjøre fra Hammerfest til Afrika før 
energigevinsten er brukt opp.

Tor Jonny Sivertsen, laksefisker 
over mange år er fortvilt.  Noen 
har samvittighet til å la engangs-
griller ligge igjen etter kos langs 
elvebredden.
– min rekord i sanking av en-
gangsgriller på en helg er over 30 
stykker.
Horribelt, sier Sivertsen.
Det er så enkelt å tømme kullet 

Repparfjordelva- en perle 
ut og brette sammen resten av 
engangsgrillen, for deretter å ta 
den med hjem igjen. 

Vestfinnmark Jeger og Fiskeforen-
ing oppfordrer folk til å ta med 
avfall som oppstår ved Repparf-
jordelva, slik at alle får en flott 
naturopplevelse. 
For ordens skyld opplyser 
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Repparfjordelva- en perle 
Finnmark Ressursselskap AS om 
at en engangsgrill gjenvinnes 
ikke. De skal derfor sorteres som 
restavfall.
Sorter med glede!

Foto: Espen Ørud
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Endringer i fritidsrenovasjon 
i Kvalsund fra 2010

Pent og 
anvendelig
I Idrettsveien i Hammerfest er det ikke lett å sikre avfalls-
dunken samtidig som man skal følge reglene for henteav-
stand, dette har Jorunn Bratlie ordnet opp i.

Forbud mot deponering av avfall gjør at 
Kvalsund Kommune må endre reglene for fritidsrenovasjon. 
Det innføres kildesortering fra årsskiftet.

Kildesorteringen blir helt lik den 
som gjelder for husholdninger i 
Hammerfest og Kvalsund 
kommuner. 

Det vil i praksis si: 
- rød pose for brennbart
- grønn pose for mat 
-  vrengt/ hvit handlepose for 
restavfall.  
 
Fritidsrenovasjon ble innført i 
Kvalsund Kommune i april 2003, 
og opplegget har vært helt 
nødvendig for brukerne. Finnmark 
Ressursselskap AS er 
entreprenøren som samler inn 
avfallet i kommunen fra både 
husholdninger og fritidsboliger.

Ca. 100 tonn
Kvalsund Kommune anslår at 
rundt 1000-1500 mennesker 
bruker sine fritidsboliger i helgene. 
Containerne for fritidsrenovasjon 
genererte i 2009 ca 100 tonn 
restavfall.

Det vil komme en mer detaljert 
informasjon til alle eksisterende 
og nye abonnenter på fritidsreno-
vasjon angående endringene som 
trer i kraft fra årsskiftet.

Returpunkt ikke noe nytt
Hammerfest og Kvalsund kom-
muner har returpunkter sentralt 
plassert. Nytt returpunkt blir 
etablert på Skaidi, og returpunktet 

Flott resultat
Jorunn Bratlie har gjort noe med 
dette og har fått et flott resultat. 
- Vi ble lei av å jakte på dunkene 
våre, spesielt på vinteren, og fant 
ut at det måtte gjøres noe sier 
Jorunn.

Tar dunkene ned på 
tømmedagen
- Som tidligere tar vi dunkene ned 

på gatenivå på tømmedagen, og 
når de er tomme er det enkelt å 
sette de tilbake i det nye stativet. 
Jorunn forteller også at det ikke 
noe problem å rulle dunkene ned 
trinnene på grunn av de store 
hjulene.
Finnmark Ressursselskap AS skry-
ter av Jorunn`s stativ og oppfor-
drer andre abonnenter til å gjøre 
det samme.



Kjempeflinke
Innbyggere i Kvalsund og Ham-
merfest er kjempeflinke å levere 
glass og metallemballasje på 
returpunkt. Det er virkelig en god 
sak å ta ut alt som kan gjenvinnes 
av avfallet.
I 2009 ble det sortert og levert 
hele 95 tonn glass/ metallem-
ballasje av innbyggerne til våre 
returpunk, og hittil i år er vi på 
over  70 tonn. Stå på!

Kun fra matproduksjon
Vi må få komme med en påmin-
nelse. Glasset og metallet på 
returpunkt skal kun være fra mat-
produksjon.  Her kommer noen 
eksempler:

Ikke til Returpunkt
- ildfaste former (restavfall)
speil (restavfall)
- malingsbokser (tomme og
rene bokser leveres som
metall på gjenvinningsstasjonen.
- bokser med inntørket
maling/beis kastes i
restavfallet, mens bokser med 
flytende maling/beis
leveres til miljøstasjon som farlig 
avfall
- gjenstander av metall som
ikke er emballasje (leveres gjen-
vinningsstasjonen)

Til Returpunkt
- Alle typer glass og flasker
- hermetikk 
- syltetøyglass med lokk
- rene aluminiumsbeger
- glass (syltetøy, sauser,
- barnemat)
- flasker (saft, vin)
- hermetikkbokser

- aluminiumsfolie
- folieformer (kylling,fiskegrateng)
- lokk, korker
- metallesker (Nivea,Vaselin)
- telys (uten veke og stearin)
- tuber (majones, kaviar)
- spraybokser (krem, matfett)

Hvis vi alle tar ansvar for vår egen 
deltagelse i arbeidet for å verne 
miljøet, og samtidig tar vare på 
felles ressurser, vil all emballasje 
av glass og metall kunne gjen-
vinnes om og om igjen i evig tid. 
Skyll all emballasje for matrester 
o.l. 

Kast ikke porselen og keramikk i 
innsamlingsbeholderne - og heller 
ikke gamle strykejern, brødristere 
og sykkelstyrer. Glass slippes var-
somt ned i containeren, så minst 
mulig knuses. Bokser legges mest 
mulig i hverandre og klemmes 
sammen.

Takk for at du ikke kaster plast-
posen inn i containeren for glass 
og metall!
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Glass og metall-emballasje 
på returpunkt
- kun fra matvarer

Endringer i fritidsrenovasjon 
i Kvalsund fra 2010

i Kvalsund har fått økt kapasitet. 
Innbyggerne i begge kommunene 
er veldig flinke å bruke dette 
tilbudet. Opplegget på Skaidi blir 
helt identisk som på de andre:
- papp
- glass/ metallemballasje
- plast
- brennbart

Korrekt avfallsbehandling kommer 
vi ikke utenom, og ettersom 
opplegget er det samme som 
hjemme er det bare å gyve løs! 

Sjekk www.finnress.no  og 
sorter med glede.
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På våre nettsider finnress.no finner du all info om 
Finnmark Ressursselskap og avfallshåndtering i 
Hammerfest og Kvalsund.

Kan du IKKE 

reglene for sortering av 

           avfallet?

BRENNBART i røde poser
Noen eksempler: Brevpapir, konvolutter, aviser, ukeblader, bøker, reklamepapir, brevordnere, mapper, kataloger, pa-
kkepapir, tørkepapir,matpapir, chipsposer, plastemballasje fra matvarer, emballasjekartong,smør- og 
margarinemballasje, julepapir, tobakksposer, yoghurtbeger, engangskaffekopper, påleggsemballasje, 
papirtallerkener, osv.

OBS! Tekstiler, skotøy og trevirke hører ikke inn under brennbart avfall.

MATAVFALL i grønne poser
Noen eksempler: Middagsrester, brød- og kakerester, påleggsrester, frukt, grønnsaker, bein, 
eggeskall, potteplanter, fiskeslo, skalldyrester, kaffefilter, kaffegrut, teposer, osv.

OBS! Væsker av saus og supper siles av og skylles i avløpet.

!

RESTAVFALL (vrengte handleposer)
Noen eksempler: Klær/tekstiler, skotøy, hansker, truseinnlegg, sanitetsbind, bleier, gummiartikler, skumgummi, 
isopor, hardplast, porselen, keramikk, pensler, tusjer, penner, lærartikler, sigarettsneiper, aluminiumsfolie, avkjølt 
aske, osv.

OBS! Restavfall er kun avfall som ikke kan gjenvinnes, komposteres eller brennes.

Tips!
På www.finnress.no

finner du sorterings-

veileder på flere språk?

- arabisk

- russisk

- somalisk

- engelsk

- thai


