
 
 

Avfallsplan for Ramsalt  
        Adr.: Sjøgata   
                  
Laget av: Anne-Line Tverbakk                                       Dato: 03.06.2020 

 Avfallstyper Oppsamlingsutstyr  Tømmefrekvens 
 

Kommentar Hva skjer med avfallet? 
 

 

 
Papir 

 
 

660 liter dunk  

 
 

Hver 2. uke  

 
Kontorpapir, aviser, 

konvolutter, 
reklameblader o.l. 

 
Papir sendes videre til 

produksjon av nytt papir. 
- Materialgjenvinning 

 

Papp, 
bølgepapp 

 
   Emballasjepresse 

 
Torsdag 

 
Ren papp, bølgepapp, 

kartong.  

 
Pappen sendes videre til 
gjenvinning av ny papp. 

- Materialgjenvinning 

 

Plastfolie – 
klar og farget 

 
Emballasjepresse  

Sekkestativ   
 

 
Torsdag 

 
 Ren plastfolie, bobleplast, 
pallehetter fra utpakking 

av varer. 

Plast gjenvinnes til nye 
plastprodukter eller flisklær 

- Materialgjenvinning  

 

Glass- og 
hermetikk-
emballasje 

 
 

2 x 660 liter dunk  

 
 

Onsdag  

 
Glassflasker, 

hermetikkbokser o.l.  

 Glass og hermetikk 
gjenvinnes til nye glass- og 

metallprodukter. 
- Materialgjenvinning 

 

 
Matavfall 

 
 

4 x 240 liter dunk  

 
 

Mandag og fredag 

 
Alt matavfall, kaffefilter, 

teposer, tilgrisede 
servietter og tørkepapir. 

Matavfallet komposteres på 
Vikan og blir til næringsrik 

jord. 
- Materialgjenvinning 

 

 
Trevirke  

 
  
   

 
 

På bestilling 

Engangspaller, ødelagte 
europaller 

Trevirke går til 
forbrenningsanlegg i Bodø      

- Energigjenvinning 

 

 
Blandet avfall 

 
 

3 x 750 liter dunk 

 
 

Tirsdag og fredag 

 
Alt som ikke kan 

kildesorteres 

Restavfallet går til et 
forbrenningsanlegg som 

leverer fjernvarme. 
- Energigjenvinning  

 

Fett fra 
fettutskiller 

 
 

Tank   

 
 

Hver 6. mnd.  

 
 
 

Tømmes med slamsuger og 
går til biogass.  

- Materialgjenvinning 

 

 
Småbatterier 

 
 

Rød miljøboks 

 
 

Tømmes på bestilling 

 
Alle typer småbatteri. 

Deklarasjonspliktig 

Batteriene sorteres på Vikan 
før de sendes videre til 

Batteriretur for gjenvinning. 

 

 
Lyspærer 

 
 

Rød miljøboks 

 
 

Tømmes på bestilling  

 
 

Alle typer lyspærer!  
Deklarasjonspliktig 

 Lyskildene sorteres og veies 
for deretter å bli sendt til 

miljøsanering. 
- Materialgjenvinning 

 

 
Sprayflasker 

 
 

Rød miljøboks   

 
 

Tømmes på bestilling 

 
 

Stekefett på boks o.l.  

Lyskildene registreres og 
veies for deretter å bli sendt 

til miljøsanering. 
- Materialgjenvinning 

 

Småelektrisk 
avfall 

 
 

660 liter dunk  

 
 

Tømmes på bestilling  

 
Alt som det har gått 
elektrisitet gjennom.  

EE-avfallet registreres og 
miljøsaneres på 

forskriftsmessig anlegg. 
- Materialgjenvinning 

 
 

Kontaktopplysninger  
HOS RETURA Kundekontakt Tlf. Epost 

Retura Iris Kundesenter 75 50 75 60 iris@retura.no 
Salgssjef Anne-Line Tverbakk 40 22 11 75 alt@retura.no 

HOS KUNDE Kundekontakt Tlf. Epost 

ank Tore Olsen Driftssjef 48 22 87 10 frank@hundholmenbyutvikling.no  

 

mailto:frank@hundholmenbyutvikling.no

