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Registrering tiltak bestilling

Ammunisjon Patroner, sprengstoff, fenghetter Kunde skal levere dette til politiet og ikke til oss. Hvis det blir oppdaget etter at kunden har dratt, må levering avtales m ed politiet - det er mulig
og sprengstoff de vil hente det selv. Oppbevares forsvarlig.
Asbest Plater og isolasjonsmateriale Emballeres med tykk Visuell: ta ut I lukket container Transporteres av Stj ern Betong: Bruk støvmaske og

plast og kraftig tape. urenheter, ref. A2 Leveres Rundmyra deponi - vernehansker ved
Dersom dette ikke er ordinært avfall - Meldal håndtering og direkte

gjort skal lasset Miljøanlegg AS kontakt.
avvises. Deklareres. Deklareres. Stoffnr. 7250

EAL-kode 170605
Dekk Dekk uten felg Det skal ikke tas imot Dekk og dekk på felg Lagres innenfor byggeplassgjerde. Hentes av Veglo Ingen

dekk eller dekk på leveres / demonteres
felg på hos dekkforhandler.

gjen bruksstasjonene Felger kastes i
eller metallcontaineren.

renovasjonsbilene.
Unntak: Rissa og

Ørland gj. st. kan ta
imot demonterte dekk.

Døde dyr Skal ikke tas imot.
EE avfall og Elektronisk og elektrisk utstyr Bør ikke være knust Visuell: Bur pakkes i henhold til instruks fra Bestill bytting av container pr. Vernehansker
næringselektro inkl. lysrør og lyspærer ta ut urenheter, ref. Stena Recycling. Stables deretter epost til

A2 og A3 bakerst i container sammen med kundeservice@stenarecycling.co
hvitevarene, lysrørkasse og tønner m og veglo@veglo.no

med lvspa rer og smaelektro evt. telefon til Fosen Renovasion
EE-avfall som Mobiltelefoner, nettbrett, Harddisker fra store Fjern ledninger, I stasjonær avlåst beholder Merkes med navn pa gj.stasjon Ingen
kan inneholde harddisker etc. enheter må være ladere etc. (Safedropcontainer). Lagres innelås og Fosen Renovasjon (f.eks.
sensitive demontert ved utenom åpningstiden. plastmappe med navn som tapes
opplysninger levering. på beholder. Settes klar for

henting av Veglo
Bestilling til veglo@veglo.no

Farlig avfall Maling, batterier, spillolj e m.m. Skal ikke inneholde Visuell: ta ut Plasseres i miljøstasjonen. Hentes av Veglo som overtar Vernehansker. Briller
sprengstoff, patroner urenheter, ref. A3. Bensin, diesel og parafin skal levers i ansvaret ved henting og fyller ut ved mottak av batterier

o.l. Spann med litt egnede deklarasjons-skjema. og kjemikalier
tørket maling leveres beholdere (vi tømmer ikke over i (syre/base). Olj e og
som metall. andre beholdere) annen farlig va ske
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Farlig avfall fra Sorteres på deres anlegg og sikres mot avrenning i
næringskunder kan leveres videre til godkjente grunnen.

avvises anlegg.
hvis det ikke er

deklarert .

Ftalater Vinylbelegg, bromerte Fyll ut Visuell: ta ut Lagres i lukket container med luker Transporteres av Stjem Betong: Hansker
flammehemmere, myk deklarasjonsskjema for urenheter. på sidene. Leveres til Børstad, Stjørdal

rørisolasjon, trykkfast isopor næringslivskunder. Byggisolasjon legges i store sekker Deklareres
produsert t.o.m. 2002 Veies og kastes i en ende av containeren. A vf.stoff.nr. 7156

EAL-kode 170903
Fyrverkeri Raketter, kinaputter etc Skal ikke tas imot,

men leveres til den
som selger det. Hvis

det likevel er kommet
inn, avtales videre

levering med
driftsleder i hvert

enkelt tilfelle.
Gassflasker Store flasker for sveisegass o.l. Spør om flasken er Sjekk om ventil er Lagres stående ute. Sikres mot velt. Hentes av Veglo Fare for eksplosjon ved

tom eller ikke og ok brann.
noter dette i Sikkerhetsdatablad

mengdejournalen finn es pa AGA' s
nettsted.

Gips Gipsplater o.l. Må ikke inneholde for Visuell: ta ut Lukket container Transporteres av Stjem Betong:
mye urenheter. urenheter. Krokcont. leveres Meldal

miljøanlegg
Liftcont. Ørland leveres Fosen

Containerservice, Brekstad
Liftcont. Vanvikan og Leksvik

tømmes av Robertsen
Sjåfør må ta med sammendrag av

basiskarakterisering
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Glass og Flasker, syltetøyglass, Kun glass- og Visuell: ta ut Glassbeholdere på returpunktene og Tømmes av Veglo Vernehansker bør
metall- hermetikkbokser o.l. metallemballasje. Ikke urenheter, ref. A3 gjenvinningsstasjonene benyttes ved tømming
emballasj e ildfastformer og og rydding.

porselen.
Hvitevarer mec Komfyrer, frysere, Bør ikke være knust. Visuell: ta ut I container med sideåpning sammen Besti ll bytting pr. epost til Hindre avrenning av
og uten KFK mikrobølgeovner, urenheter, ref. A2 med el-avfall kundeservice@stenarecycl ing. KFK Vernehansker

vaskemaskiner o.l. og A3 com og veglo@veglo .no
evt. telefon til Fosen Ren.

Impregnert Trykkimpregnert eller kreosot- Skal ikke inneholde Visuell: ta ut I container Transporteres av Stj ern Betong: Må ikke blandes med
treverk impregnert treverk større urenheter, ref. A3 Leveres Retura TR V, annet treverk.

metallgjenstander. Faktaark SFT, Heggstadmyra, Trondheim
Deklareres til TAnummer Deklareres. Avf.stoff.nr. 7098
Retura TRV 1944/2003 EAL-kode 200 137

Isopor Farget og hvit trykkfast Må ikke inneholde for Visuell: ta ut Produsert etter 2002: Se grovavfall
trykkfast byggisopor mye urenheter urenheter, ref. Leveres som grovavfall
byggisopor A3
KFK/HKFK Produsert t.o.m. 2002:

Leveres i gulvbeleggcontaineren. Se ftlater
Isopor Hvit isopor Må være ren. Skitten Visuell: ta ut I containere eller bur Bestilles til Fosen Renovasjon
vanlig Både emballasjeisopor og rene isopor går som urenheter, ref. IKS som sender felles bestilling

fiskekasser m.m. grovavfall A3 til Vartdal Plast

Kvist Kvist Skal ikke inneholde Visuell: ta ut Mellomlagres på anvist sted. Kvernes og brukes i
j ord, stein, urenheter, ref. A3 kompostering.

trematerialer eller
annet avfall

Ledninger og Ledninger og kabler Med og uten isolasjon Visuell: ta ut I 660-1. Hentes av servicebil og tippes Transporteres av Stjern Betong: Hansker
kabler og støpsel urenheter. i container på Ørland gj.st. Leveres Metallco, Trondheim

Landbruksplast Plast og nett brukt til rundballer Ta ut så mye som Visuell: ta ut Leveres som grovavfall /usortert Transporteres av Stjern Betong: Hansker
samt pp-sekker (vevd plast) mulig av organisk urenheter, ref. A3 avfall Leveres Retura TRV

f.eks. gjødselsekker avfall
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Løv og gress Løv og gress Skal ikke inneholde Visuell: ta ut Kan komposteres på anvist sted på Kompost vendes 1 gang pr. år. Bruk støvmaske ved
kvist og andre urenheter, ref. A3 Ørland gj . st. evt. legges sammen vending/behandling.

urenheter med kvist.

Metall Alle typer stål og metaller 90 % metallinnhold Visuell: ta ut I containere Transporteres av Stj ern Betong: Vernehansker
urenheter, ref. A3 Åfjord: Stokksund

Bjugn/Ørland: NG Trondheim
Rissa: Metallco, Trondheim

Mineralull Glava, Rockwool og annen Kan inneholde inntil 3 Visuell: ta ut I presscontainere Transporteres av Stj em Betong: Bruk støvmaske og
mineralull vekt% plast og treverk urenheter, ref. A3 Leveres Meldal Miljøanlegg. vernehansker hvis det

Sjafor ma ta med sammendrag av ikke er emballert .
basiskarakterisering

Papir og papp Papir, kartong, papp, Ma ikke være Visuell: ta ut Tørt i containere Transporteres av Stj em Betong: Unngå flyveavfall ved
fra pocketbøker og gjennomvått. urenheter, ref. A2 Omlastes i krokcontainere og omlasting
renovasjonsbil drikkekartonger Ikke bøker med stive leveres og leveres til TRV for

permer sortering
Papp Alle typer pappemballasj e, Minimum 85% Visuell: ta ut Tørt i container / presscontainer Transporteres av Stj ern Betong: Unngå flyveavfall ved

bølge- bølgepapp og maks. urenheter, ref. A3 Ren papp i presscontainere på omlasting.
og massiv papp, kartong, 15% sams. gj.v.s. leveres Retura TRV.

gjennomfarget papir og Generelt: Under 12%
kontorpapir fuktighet. Fuktighet Papp og plastsekker som samles

mellom 12 og 15% gir på renovasjonsbil omlastes til
trekk i prisen, og krokcontianer kjøres til Retura

fuktighet under 9% TRV. Fra Ørland skal
gir tillegg. renovasjonsbil tømme direktet til

FCS dersom de har kapasitet
PCB-ruter. Norskproduserte isolerglassruter Ruter med eller uten Sjekk produsent og Stående på L-paller. Hentes av Norsk Gj envinning Sprekker tapes.

fra og med 1965 til og med rammer. (Ramma er årstall i.h.h.til liste. Brekkasje i lukket tønne/lBC. Skal som overtar ansvaret ved henting. Bruk vernehansker på
1975 det som glasset er lagres under tak. ruter uten ramme.

festet i.) Merkes «PCB» (Thermopane er ikke PCB-ruter Unngå hudkontakt med
Utenlandskproduserte og kankastes i grovavfallet. ) limet !
isolerglassruter til og med 1979

Umerkede isolerglassruter som
kan stamme fra periodene over
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Plastemballasj e Emballasj eplast fra Leveres i sekker på Knyt eller strips igjen I byr eller lagercontainer Hentes av renovasjonsbil i rute. Sikre mot at sekkene
husholdninger 240-1 eller 800-1 sekkene blåser utover.

Pulverapparat Pulverapparat Sikkerhetssplint skal Sett i Lagres i pallekarmer Hentes av Veglo Vernehansker ved søl.
være montert sikkerhetssplint evt .

spiker for å hindre
søl

Restavfall husholdnings-avfall inkl. Skal ikke inneholde Visuell: ta ut I containere Transporteres av Stj em Betong: Unngå avrenning under
våtorganisk farlig avfall og større urenheter, ref. A3 Omlastes i krokcontainere og transport. Legg om

glass- og leveres til Heimdal nødvendig ut rottegift.
metallgjenstander V armesentral

Sprøyteutstyr, patologisk avfall, Transportør fyller ut Betryggende Lagres i gul kasse i rom for farlig Leveres Veglo ved første Hansker og evt. briller

Risikoavfall medisinrester, deklarasjonsskjema. emballering. avfall. anledning.
bandasjer med blod og

lignende
Ruter som kan Isolerglass importert fra og Visuell: Fj ern om Enkeltpaller hentes og deklareres Sprekker tapes. Bruk
inneholde med 1980 mulig utforinger. av Norsk Gjenvinning. vernehansker på ruter
klorparafiner, Norskprodusert fra og med 1976 Ruter med eller uten Ikke fjern Stående på paller eller i container. Bestilles av Fosen Renovasjon til uten ramme. Unngå
ftlater og rammer. (Ramma er ramma hvis denne Brekkasje i lukket ng.trondheim@n gn.no hudkontakt med limet!
isocyanater. det som glasset er ikke er fjernet fra før! tønne/lBC. Merkes

festet i.) «KP F». Skal om mulig lagres under Containere byttes og deklareres
Sjekk om mulig tak. av Westgaard.
produsent

i.h.h.til liste for a
skille mellom norsk

og
utenlandsk
produsent.

Sandwich- Kjøleromselementer og Fyll ut Visuell: ta ut Lagres på paller slik at det kan nås Hentes og deklareres av Børstad. Vernehansker. Kan
elementer garasj eporter o.l. med deklarasjonsskjema for urenheter, ref. A3 med laster / truck. Bestilles til Fosen Renovasjon være meget glatt

skumisolasjon næringslivskunder. IKS overflate - sa rlig ved
Må veies. frost og/eller og snø.
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Treverk Eldre og nytt treverk. Kan inneholde spiker Visuell: ta ut På anvist plass. Mellomlagres og kvernes. Vernehansker
og maling, men ikke urenheter, ref. A3 Leveres til energigjenvinning

større (Godkjent anlegg)
metallgjenstander.

Ikke møbler og
lignende.

Usortert avfall Grovavfall til sortering Skal ikke inneholde Visuell: ta ut I egen container Transporteres av Stj ern Betong: Det skal ikke stikke
farlig avfall, el-avfall urenheter, ref. A2 Leveres Retura TR V gjenstander opp av

etc. og A3 containeren etter
klargjøring for
transport.


