Leveringssteder for avfall du ikke kan levere på gjenvinningsstasjonen
Avfallstype

Alternativt leveringssted

Matavfall

Sorteres i egne matavfallsposer og legges i beholder for
matavfall hjemme hos deg.

Campingvogner og
tilhengere
Motorsykler/mopeder,
biler, bilmotorer og bilglass
Litium ion bilbatterier

Hellik Teigen AS eller tilsvarende mottak

Fyrkjeler, oljetanker,
parafintanker

Mar-Kem AS eller andre leverandører som Lindum AS og
RagnSells AS

Rene masser levert i bulk
(med lastebil/traktor) f.eks
jord, sand og grus
Bygg og rivningsavfall levert
i bulk (med lastebil/traktor)

De fleste entreprenører som f. eks Isachsen Entreprenører AS

Asfalt

Flere mottak i regionen (Lier, ØEK og NEK) f.eks. Isachsen
Entreprenører AS, se asfaltgjenvinning.no

Fritidsbåter over 15 fot

Kontakt importør/produsent eller Norsk Gjenvinning, RagnSells
eller lignende.

Slakteavfall

Norsk Protein

Døde kjæledyr, smådyr

ABC Dyreklinikk eller andre dyrlegekontorer etter avtale

Skytematter/belter fra
gravemaskiner o.l.
Urner med døde kjæledyr

Det er næringsavfall. Mottak ikke kjent.

Brunsnegler

Snegler som er drept med gift kastes i restavfallsbeholderen
hjemme. Pass på at sneglene er døde før de legges i restavfallet.
Dersom det ikke er benyttet gift kan de kastes i matavfallet,
legges i komposten eller graves ned i hagen.

Hellik Teigen AS eller tilsvarende mottak
Leveres tilbake til forhandler eller mottak av vrakbiler.

De fleste gjenvinningsbedrifter i regionen, f.eks. RagnSells,
Norsk Gjenvinning, Lindum AS

Mottak ikke kjent.

Forurensede gravemasser

Lindum AS eller andre mottaksanlegg med tillatelse fra
Fylkesmannen.

Gjødsel/avføring
(hestemøkk og lignende)

Mottak ikke kjent.

Avfall som RfD ikke kan ta imot i henhold til gitte tillatelser
fra overordnet myndighet
Avfallstype

Alternativt leveringssted

Fyrverkeri, nødbluss og
røykgranater

Leveres til politiet (nærmeste lensmannskontor), eller SVEA
Fireworks/TK-Trading AS

Våpen/ammunisjon
(patroner og skudd)
Airbagger

Leveres til politiet (nærmeste lensmannskontor)

Sprengstoff og
tennere/fenghetter
Medisiner

Ta kontakt med politi- lensmannskontoret

Smittefarlig avfall

Leveres tilbake til bilimportøren (ref. DSB)

Leveres tilbake til apotek






Radioaktivt avfall

25.01.19

Leveres til fastlege, hjemmesykepleien eller
legekontoret.
Tomme sprøyter uten spiss kan legges i beholderen for
restavfall.
Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespiss pakkes
inn godt (for eksempel i plastflasker) og legges i beholder
for restavfall.
Diabetespenner i plast legges i beholderen for restavfall
Sprøyter med medisin leveres tilbake til apotek.
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