
SORTERINGS-
GUIDE

OFFENTLIG 
INFORMASJON



Pizzakartong Tykk papp-
emballasje

Bølgepapp

papp/bølgepapp

Glass/
flasker

øl-/mineralvanns-
bokser uten pant

Metall-
tuber

Metallkork/
metalllokk

Aluminiums-
emballasje/folie

TelyskapslerHermetikkbokser

glass-/metallemballasje

Klokker Blinkesko Elektriske
leker/mobil

Hårføner/
barber-
maskin

Datautstyr/
ledninger 

Hvitevarer

EE-avfall

HVA KAN DU LEVERE
TIL RETURPUNKTENE?

HVA KAN DU LEVERE
TIL GJENBRUKSSTASJONEN?

Klær og sko
(også utslitte)

Gardiner Håndklær
og sengklær

tekstiler, klær og sko

Glass-/metallemballasje, papp/
bølgepapp og tekstiler, klær og sko 
er gratis å levere på returpunktene.

Alle typer
batterier

Kjemikalier/
whitespirit/

spillolje

Lysstoffrør og
alle typer pærer

Impregnert
treverk

Maling, syrer,
lakk og lim

farlig avfall

Nedfalls-
frukt

Kvister/
greiner

Juletre Gress/løv/
ugress

Potteplanter/
blomster

hageavfall

gjenbruk (brukbare) sorteringsområde

Bildekk Møbler/
Plaststoler

Metall

Isopor Gulvbelegg Matolje

Bøker Vinduer Treverk

HAF IKS forbeholder seg retten til å 
eie avfallet som kommer inn til våre 

stasjoner. Herunder ligger det å 
kunne gi videre artikler som kan 

gjenbrukes av andre.

Visste du at fotballdraktene til 
blant annet Barcelona er laget 

av resirkulerte plastflasker? 
Pant alt – alltid!

Møbler Klær og sko

Sports-
utstyr

Pynte-
gjenstander

LekerBabyutstyr

BøkerSykler
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Møbler Klær og sko

Sports-
utstyr

Pynte-
gjenstander

LekerBabyutstyr

BøkerSykler

Fisk/skalldyr Bakverk Eggeskall

Kjøttrester/
små bein

Påleggsrester

Teposer/kaffe-
filter/kaffegrut

     

Skall/skrell/skrotter/
gammel frukt/grønn-

saker, nøtteskall
     

matavfall 

Aviser/magasin
bøker/reklame

Melk-/juise-
kartonger

Konvolutter
(ikke vindu) 

Yoghurt-/frokost-
blandingskartong

                                                 
                                                                  

     
     

papir/kartong

restavfall

Penn/tusj
blyant

Avkjølt
aske/kull

Potteplanter/
blomster

Bleier SneiperStore bein

Ødelagte leker
(ikke EL-leker)

Glanset
gavepapir

plastemballasje

Plastposer Kaffe-/
snacksposer

Snusbokser

Plastkanner/plast-
begre/plastbokser

Blomsterpotter
av plast

Plastflasker for
vaskemidler/sjampo/

dressinger

HUSK: skyll plastemballasjen 
i kaldt vann før du kaster den i blå pose!

Plastemballasje
fra kjøtt, fugl, fisk,
frukt, bær, grønt

og pålegg

Stearinlys Plasttuber CD–plate

Plantevern-
midler m.m. 

Rengjørings-
 midler

Løsemidler

Alle typer
batterier

Spraybokser
og gass

Småelektrisk

rødboks

Maling, syrer,
lakk og lim

Tomme tørke- 
papir/dopapirruller

Lysstoffrør og
alle typer pærer

SORTERING HJEMME

Hjemme hos deg henter vi 
restavfall (handlepose)
matavfall (grønn pose) 

plastemballasje (blå pose)
  

Papir/kartong legges i papirdunk 
eller papirsekk

  
Farlig avfall og EE-avfall 

legges i rødboks. Farlig avfall 
og EE-avfall kan også leveres til 

forhandler eller gjenbruksstasjon. 

Det er ALLTID gratis å levere 
farlig avfall!

Nye regler i returkartonglotteriet! 

Premiering: 10 000,-
– en enkelt drikkekartong 

Premiering: 100 000,-
– minimum seks drikkekartonger i en 
syvende til en kubbe. Korker og lokk 

kan henge utenfor. 

Skyll, brett og merk med navn og 
telefonnummer! Leveres sammen 

med annen papir/kartong.



RØSSVOLLHEI
Mandag  kl. 12.00 – 19.00
Tirsdag  kl. 08.00 – 15.00
Onsdag  kl. 12.00 – 19.00
Torsdag kl. 12.00 – 15.00
Fredag  kl. 08.00 – 15.00
Lørdag  kl. 09.00 – 13.00

HEMNESBERGET
2. september – 30. april
Tirsdag  kl. 14.00 – 18.00

1. mai – 1. september
Tirsdag  kl. 14.00 – 18.00
Onsdag  kl. 14.00 – 18.00

KORGEN
15. oktober – 15. april
Tirsdag  kl. 14.00 – 18.00

15. april – 15. oktober
Tirsdag  kl. 14.00 – 18.00
Torsdag kl. 14.00 – 18.00

NESNA
Torsdag kl. 14.00 – 19.00

VÅGAHOLMEN
Onsdag kl. 14.00–15.00

I tillegg første onsdag hver 
måned (unntatt helligdager) 
kl. 16.00 – 18.00

ÅPNINGSTIDER
GJENBRUKSSTASJONER

GLASS OG 
METALLEMBALLASJE

BLIR TIL NYE GLASS OG 
METALLPRODUKTER 

T: 75 19 82 00
F: 75 19 82 10
E: haf@haf.no www.haf.no

Besøksadresse
Nordre Gate 21
8622 Mo i Rana

Postadresse
Postboks 1295
8622 Mo i Rana

For mer informasjon om sortering og hvor du kan 
levere avfall, last ned vår app Min Renovasjon 
eller se www.haf.no – levere avfall
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