
Avfallstyper Behandling videre

Food waste

Matavfall leveres til anlegg for
prosessering og produksjon av
biogass. Biogassen kan senere
oppgraderes og nyttes som
drivstoff for kjøretøy. Mange busser
og renovasjonsbiler går allerede på
biogass produsert av matavfall.

Plastemballasje,
Glassemballasje, Hermetikk,
Bestikk

Kun organisk avfallMATAVFALL
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Mixed paper, cardboard and paperboard

Returpapir sorteres i henhold til
papirfabrikkens spesifikasjon, og
selges som råvare til ny
papirproduksjon.

Laminater og produkter som
inneholder plast, Fuktig papir,
papp og kartong, Papir, papp og
kartong som er tilgriset med mat

Aviser, Tidsskrifter,
Brosjyrer/reklame, Datalister,
Notatpapir, Kopipapir,
Bølgepapp, Kartong, Massiv
papp

BLANDET PAPIR,
PAPP OG KARTONG
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Glass and metal containers

Materialgjenvinnes til nye glass- og
metallprodukter.

Produktrester, Keramikk,
Porselen, Kjøkkenglass, Ildfaste
former, Speil

Kun emballasje av glass og
metall, for eksempel
hermetikkbokser, glassflasker og
syltetøyglass

GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
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Plastic wrap packaging

Materialet kvernes og vaskes før
granulering. Granulatet inngår
deretter som råvare i produksjon av
nye produkter laget av samme
plasttype.

Hardplast, Stroppebånd, EPS,
Barrierefilm, Produktrester

Plastfolie som er brukt til
emballasjeformål

PLASTFOLIE
EMBALLASJE

1
7

1
1

Mixed waste

Kvalitetssikres og sorteres til ulike
fraksjoner som går videre til
material- eller energigjenvinning.
Det som ikke kan gjenvinnes
deponeres. Ragn-Sells leverer
brennbart avfall kun til godkjente
forbrenningsanlegg med alle
nødvendige tillatelser for å motta
det aktuelle avfallet. Våre
samarbeidspartnere for forbrenning
av avfall befinner seg i Norge og i
Sverige.

Farlig avfall (maling, impregnert
trevirke o.l.), Avfall i fargetette
plastsekker, Elektrisk og
elektronisk avfall, Dekk,
Matavfall, Flytende avfall,
Masser (fliser, jord, stein,
takstein, betong o.l.), Vinduer
produsert mellom 1965 og 2005,
Gulvbelegg som inneholder
Ftalater (produsert før 2000),
Gips, Isolasjon

Avfall som ikke skal kastes i
rene fraksjoner eller som
brennbart avfall

BLANDET AVFALL
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Lithium batteries disposableFARLIG AVFALL

Batterier med litium plukkes fra
hverandre, og nøytraliseres. Plast-
og metalldeler materialgjenvinnes.
Litium transporteres til
spesialdeponi, slik at det kan
sluttforvares på en forsvarlig måte.

Oppladbare litiumbatterier,
Blybatterier (bilbatterier),
Industribatterier, Nikkel- og
kadmiumholdige batterier,
Kvikksølvholdige batterier, Alle
andre typer batterier

Litiumbatterier for engangsbruk
(primærbatterier)

LITIUMBATTERIER,
ENGANGS
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Feilsortering kan medføre avviksgebyr.


