
Matavfall Farlig avfall og EE-avfallRestavfall Papp, papir og drikkekartong Plastemballasje (rengjort) Glass- og  metallemballasje

Kildesortering i Bærum

Bakverk

Mindre mengder tilgriset papir

Kjøttrester og ben

Fisk og skalldyr

Egg og eggeskall

Frukt, skall, grønnsaker,  
skrell og skrotter

Teposer, kaffegrut
og kaffefilter

Tilgriset papir og plast

Q-tips og våtservietter

Bleier og bind

Drikkeglass og tallerkner  
(små mengder)

Hardplast som kjøkkenredskaper,  
CD og leker

Isopor (EPS)

Gave- og julepapir

Plastposer

Påleggsemballasje

Plastflaske

Plastbegre

Kaffe- og snacksposer

Plasttuber

Plastkanner

Glass og flasker

Hermetikkbokser

Øl- og mineralbokser uten pant

Aluminiumsemballasje og  
aluminiumsfolie

Metallokk og -korker

Telyskapsler

Metalltuber

Hårspray og neglelakk

Rengjøringsmidler

Maling, lakk, lim og løsemidler

Elektriske leker og småelektronikk

Batterier

Lyspærer, lysstoffrør og sparepærer

Plantevernmidler

Bilprodukter
Snusbokser

Aviser

Ukeblader

Brosjyrer og reklame

Papirposer

Pappesker

Pizzaesker

Konvolutter

Drikkekartonger

q

q
q

q q

q

Vanlig handlepose
Grønn pose fra kommunen

HENTEORDNING

HENTEORDNINGTodelt beholder

Egen beholder Egen sekk til plastemballasje
Returpunkt for glass og metall

Oppbevaring for 
farlig avfall

q

q

Isi  
Gjenvinnings-
stasjon eller til 

forhandler

HENTEORDNING BRINGEORDNING BRINGEORDNING

q

Få flere tips til kildesortering på  
www.sortere.no
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