
Pappesker, papp- og papiremballasje, 
drikkekartonger, papir, konvolutter, 
aviser og blader.

Samles i bedriftens avfallsbeholder merket 
”Papp/papir”, eller i sekk. Kastes i brun/
grå container på rampe 1, 4, 5 eller 6. Bru-
kes plastsekk til oppsamling, sorteres denne 
som plastfolie. 

Gjenvinnes til nye papp- og 
papirprodukter, som aviser, 
pappesker og emballasje.

Glassflasker uten pant, glassembal-
lasje, hermetikkbokser, metallkan-
ner, aluminiumsformer og -folie, lokk, 
korker og telysholdere.

Samles i bedriftens avfallsbeholder merket 
”Glass- og metallemballasje”. Kastes i grønn/
grå container på rampe 1, 4, 5 eller 6. Plastsek-
ker sorteres som plastfolie. Brukes plastsekk til 
oppsamling, sorteres denne som plastfolie. 

Gjenvinnes til ny glassembal-
lasje, glassprodukter og isola-
sjon. Metall smeltes om til nye 
metallgjenstander som spiker 
og sykkeldeler.

Poser, sekker, pallehetter/strekkfilm, 
krympefolie/transportfolie og boble-
plast.

Samles i blå sekk merket ”Plastfolie”, eller 
bringes løst ned til rampa. Kastes i blått sek-
kestativ på rampe 1, 4, 5 eller 6. Sekker med 
oppsamlet plastfolie knytes igjen og legges i/
ved plastpresse på rampa.

Gjenvinnes til nye folieproduk-
ter som bæreposer og avfalls-
sekker, og blir til plastprodukter 
som bøtter, kanner og rør. 

Hard plastemballasje som flasker, 
kanner, brett, beger, engangskasser, 
spann, bøtter, lokk, blomsterpotter og 
-brett.

Samles opp på valgfri måte i bedriften og bringes ned til 
rampa. Skal være tømt for innhold og ikke blandes med 
plastfolie. Kastes i blått sekkestativ på rampe 1, 4, 5 eller 6. 

Gjenvinnes til nye plastproduk-
ter som leker, fleecegensere og 
kontorstoler. 

Matrester og ubrukt mat som må 
kastes, emballert matavfall, kaffefilter 
og -grut, teposer, tilgriset tørkepapir og 
papirservietter. 

Samles i grønne poser/sekker i egen av-
fallsbeholder i bedriften merket ”Matavfall”. 
Kastes i grønne beholdere i avkjølte matav-
fallsrom på rampe 1, 4, 5 eller 6. Mat skal 
ikke plasseres på utsiden av beholderne.

Blir til næringsrik gjødsel og 
miljøvennlig biogass, som igjen 
brukes til drivstoff eller energi-
produksjon. 

Rene metaller og gjenstander der 
hovedbestanddelen (50 % eller mer) 
er metall, som kontorstoler, hyller, 
metallstativ og gryter. 

Samles opp på egnet måte i bedriften, for eksempel i 
kasse/beholder, og bringes ned til rampa. Kastes i blå/grå 
container på rampe 1 eller 5. 

Behandles i knuseverk og sor-
teres før det smeltes om til nye 
jern- og metallprodukter, som 
for eksempel motordeler.

Alle produkter som går på strøm eller 
batteri, som mobiltelefoner og kalku-
latorer, TV- og dataskjermer, kabler, 
ledninger, store hvitevarer, lyspærer 
og lysrør.

Små el-apparater, ledninger og lyspærer 
samles i rød boks med lokk merket ”Farlig 
avfall og småelektronikk”. Når boksen er 
full eller ved større mengder, kontakt NPRO 
Kundesenter. Elektriske produkter kan også 
bringes til rampe 1 eller 5.

Produktene demonteres og 
miljøskadelige stoffer fjernes. 
Metallet blir gjenvunnet og kan 
brukes til nye produkter. 

Rengjøringsmidler, løsemidler, maling, 
lim,  lakk, spraybokser og alle typer 
batterier.

Mindre mengder samles i rød boks med lokk 
merket ”Farlig avfall og småelektronikk”. 
Når boksen er full eller ved større mengder, 
kontakt NPRO Kundesenter. Farlig avfall kan 
også bringes til rampe 1 eller 5.

Noe gjenvinnes til nye produk-
ter og brukes til energigjen-
vinning. Resten behandles 
forsvarlig for å unngå utslipp til 
miljøet.

Alle typer matolje, frityrolje og annen 
vegetabilsk eller animalsk olje (fiske-
oljer).

Oppbevares og fraktes i gult 10-liters stål-
spann med lokk merket ”Frityr- og matolje”. 
Helles over i frityr- og matolje-beholderen på 
rampe 2, 4, 5 eller 6.

Renses og gjenvinnes til 
biodiesel eller biologisk fyrings-
olje, og  erstatter bruk av fossilt 
drivstoff.

Avfall som blir igjen etter at avfallsty-
pene over er sortert ut, for eksempel 
trevirke, isopor, planter/jord, gummi, 
porselen, keramikk, ildfaste former, 
drikkeglass, skitten emballasje, bleier/
bind, kald aske, støvsugerposer, gave-
papir, tekstiler og små møbler.

Samles i oransje sekker i egen avfallsbehol-
der i bedriften merket ”Restavfall”. Kastes i 
oransje/grå container på rampe 1, 4, 5 eller 6.

Avfallet går til forbrenning i 
anlegg der energien utnyttes til 
fjernvarme og til å produsere 
elektrisitet. 
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Kildesortering på Aker Brygge

35% > 80%
Fra 35 til 80 

prosent kilde-
sortering på 3 år! 

@
Har du spørsmål om kildesortering på Aker Brygge? Ønsker du å 
bestille avfallsposer/-sekker eller annet kildesorteringsutstyr - eller vil
du ha tilsendt kildesorteringsguiden for Aker Brygge? Ta kontakt med 
NPRO Kundesenter, tlf. 480 50 300/kundesenter@npro.no 2013          2015
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Hvordan sortere avfallet?                                    Hva blir avfallet til?


