
PLASTSORTERING 
I BORETTSLAG

SORTERING I BORETTSLAG OG SAMEIE



HVILKEN LØSNING
PASSER FOR DERE?

OPPBEVARING AV 
PLASTSEKKER

De fleste som bor i borettslag og sameie ønsker å samle plastemballasje 
i fellesareal på grunn av manglende lagringsplass inne. 

Til de fleste borettslag foreslår vi felles plast-
sekker i ett eller flere felles sekkestativ.

1. 
Samle plastemballasje i vanlige bæreposer 
i leiligheten. Du sorterer annet avfall ellers som vanlig,
restavfall i hvit pose og matavfall i grønnpose.

2. 
Samle denne plasten i felles sekk i sekkestativ. 
Sekkestativ kan stå plassert i avfallsrom, bod, garasje, 
carport eller annet fellesareal. 

Stativene bør stå lett tilgjengelig, der folk ferdes. 
Samlestativ må stå tørt, og under tak.

Større sameier og borettslag bør ha 
flere sekkestativ. 

Men hvordan skal man 
oppbevare sekkene 

når de er fulle?

Avfallshus eller nedgravde løsninger
• For større borettslag og sameier som ikke har avfalls- 
 rom kan det være aktuelt å vurdere å etablere bedre  
 løsninger for avfallshåndtering, utendørs.

• Utendørs løsninger kan være egne avfallshus,   
 eller bod

• Utendørs avfallsløsninger kan utstyres med lås.

• Mulighet for samarbeid mellom  borettslag.

• HAF vil gjerne være med på diskusjoner om utforming  
 og plassering av denne type løsninger. Løsningen dere  
 vurderer må fungere i forhold til beboere som kaster  
 avfallet, og renovatørene som henter avfallet. 

Utdeling av sekker
HAF leverer ut sekker etter behov. Vaktmester eller 
ansvarlig for renovasjon bestiller nye sekker direkte 
hos HAF. Ta kontakt på telefon: 751 98 200

Bruk så mange sekker dere 
har behov for
• Vaktmester eller de som bor i borettsslaget skifter  
 ut sekkene når de er fylt opp, og legger disse til   
 oppbevaring ett annet sted.

• Knyt sekkene som skal leveres med dobbel knute.

• Dere kan levere så mange sekker dere har behov for.

• Plastemballasjesekkene må settes lett tilgjengelig 
 for renovatør.

Stålbur
De fylte sekkene kan oppbevares i stålbur/rullecon-
tainer. Større borettslag kan ha flere slike stativ.

Bås/skap
De fylte sekkene kan oppbevares i en egen 
bås i avfallsrommet/ -huset

Hyller
De fylte sekkene blir her oppbevart på ei hylle i 
avfallsrommet /-huset.

Krok på vegg
De fylte sekkene kan henges opp på kroker festet på vegg.
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UTSTYR TIL 
OPPSAMLING AV 
PLASTEMBALLASJE

HAF deler ut plastsekkene dere trenger, men ikke samlestativ, 
bur eller andre typer oppsamlingsutstyr for sekker. 

Sekkestativ og oppsamlingsbur
Dette utstyret kan man kjøpe mange 
steder, både i byggevarekjeder og diverse 
butikker.

Sjekk gjerne med lokale 
forhandlere som:

Obs Bygg
Clas Ohlson
Jula
Biltema

Dunker
Vi får spørsmål fra abonnenter som 
ønsker dunker for oppbevaring av sekker. 
Dette er noe vi ikke tilbyr.

En av grunnene er erfaringer med 
feilsortering. Dunker fører til at det er 
lettere for folk å kaste restavfall eller 
annet avfall i feil dunk. 

Feilsortert restavfall i plastemballasjen 
kan i verste fall ødelegge et helt last 
med plast.


