
SORTERINGSVEILEDER 
 

 

Usikker på sorteringen? Ta kontakt på 909 16 920 eller send oss en mail på post@csh.no så hjelper vi deg!   

Oversikt over ting som ikke skal kastes sammen med andre avfallstyper: 

 Farlig avfall (bilbatterier, maling, lakk, lim, løsemidler, oljer, plantevernmidler, isolasjonsskum, asbest, osv.) 

- Privatpersoner kan levere dette gratis på kommunale avfallsmottak. 

 Matavfall 

 Smittefarlig avfall (sprøytespisser, brukte bandasjer osv.) 

 Eksplosiver (ammunisjon, dynamitt, trykkbeholdere, fyrverkeri osv.) 

 Radioaktive stoffer 

 EE-avfall (alle typer elektrisk utstyr.) 

 Hvitevarer (kjøleskap, komfyr, osv.) 

 Dekk 

 Impregnert trevirke (sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler osv.) 

 Gips i blandet avfall.  

 Glassvinduer med isolasjonsglass, produsert mellom 1965-1989. 

Presisering:  

Ved rene fraksjoner (metall, trevirke osv.) så skal ikke annet avfall blandes inn i fraksjonen.  

Hvis de rene fraksjonene blir blandet med annet avfall så vil det bli beregnet avgift for blandet avfall på hele 

leveransen.  

Viktig angående bestilling av Bigbags:  

Ved bestilling av Bigbag så er det viktig at disse plasseres i nærhet av vei. Sekken må ikke plasseres lengre unna enn 

maks 4 meter. 

Viktig angående bestilling av containere: 

Containerne vi setter ut skal ikke flyttes uten avtale med oss. 

Det er viktig at man ikke overfyller containeren. Hvis det stikker ting ut av en container (over eller bak) kan dette 

resultere i at sjåføren ikke kan transportere den.   

  

-Kravene til sortering av avfall blir stadig strengere, dette påvirker hele prosessen fra avfallet blir hentet, til det er ferdigsortert. Ved mangelfull 

sortering belastes avviksgebyr. Minner om at det ikke er lov å benytte seg av sekker hvor man ikke kan se avfallet (eks: Svarte søppelsekker).  

Vi har laget en liten guide som dekker de vanligste spørsmålene: 

 

 
Blandet avfall (restavfall) 

Kan inneholde: usortert avfall og avfall som ikke kan sorteres. 

Skal IKKE inneholde: farlig avfall (maling, spraybokser, batterier, impregnert 

trevirke osv.), elektronisk avfall, dekk på felg, matavfall, flytende avfall, rene og 

forurensende masser (jord, stein, fyllmasse osv.), gips og isolasjon. 

Impregnert trevirke 

Kan inneholde: impregnert trevirke 

Skal IKKE inneholde: rent trevirke  

Trevirke 

Kan inneholde: Ubehandlet og behandlet trevirke med maling, lakk eller 

kjemikalier som ikke betegnes som farlig avfall.  

Skal IKKE inneholde: trykkimpregnert trevirke, avfall som ikke er trevirke, 

vinduskarmer fra isolerglassruter, hageavfall, gips, og brannhemmende plater. 

 

Gips 

Kan inneholde: gipsplater og gipselementer 

Skal IKKE inneholde: vått gipsavfall, gips med fliser og annet avfall. 

Betong med armeringsjern 

Kan inneholde: armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien 

til farlig avfall.  

Skal IKKE inneholde: stein, grus, jord, forurenset betong, eller annet avfall.  


