AVFALLSPLAN HORTEN HAVN
Fraksjoner

Hvor og hvordan?

Hva skjer med avfallet?

PAPP
All pappemballasje

Pappen kastes i papirkasser på kontoret.
Samles inn og leveres Drift og anlegg,
Horten kommune.

Pappen sendes videre til produksjon av ny papp.

PAPIR
Reklame, datalister, uke- og
dagspresse

Pappen kastes i papirkasser på kontoret.
Samles inn og leveres Drift og anlegg,
Horten kommune.

Papirbeholderen tømmes med komprimatorbil og
sendes videre til produksjon av resirkulert papir.

PLASTFOLIE KLAR

Plastcontainer er bestilt. Samles inn på
kontorbygget og legges i container.

Plasten sorteres og viderebehandles før den sendes
videre til produksjon av nye plastprodukter.







PLASTFOLIE FARGET

Materialgjenvinning

Materialgjenvinning

Materialgjenvinning

MATAVFALL
Alt uemballert matavfall

Har ikke

FRITYRFETT
Fra ferskvareavdelingen

Har ikke.

GLASS
All glassemballasje som det
ikke er pant på.

Skyll glassemballasjen!
Glassflasker (både farget og klart glass) fra
produksjonen og kunder kastes i egen
beholder merket glass og metall.

Glass- og metallbeholderen hentes på rute og glasset
sendes videre til glassgjenvinning.

METALLER
All metallemballasje
(hermetikk) og annet metall
som det ikke er pant på.

Skyll metallemballasjen!
Metallet kastes i egen beholder merket glass
og metall.

Glass- og metallbeholderen hentes på rute og
metallet sendes videre til metallgjenvinning.

FARLIG AVFALL
Avfall som har et faremerke
på sin emballasje

Plasseres på eget område i container merket
skipsavfall. Følg merking!

Leveres inn til videre behandling og destruksjon.

EE-AVFALL
Alle elektriske og
elektroniske artikler som
inngår i butikkens sortiment
eller som butikken benytter.

Artiklene legges/settes i container merket
skipsavfall.

LYSSTOFFRØR OG
ANDRE LYSKILDER

Lysstoffrør og andre lyskilder som for
eksempel sparepærer og spotter legges i
egen beholder merket ”lysrør” i container
merket skipsavfall







Materialgjenvinning

Materialgjenvinning

Energigjenvinning/destruksjon

EE-avfall hentes på rute, veies og registreres, for så
å miljøsaneres på anlegg i Norge. De ulike
komponentene benyttes til produksjon av nye
produkter


Materialgjenvinning

Lyskildene hentes på rute, veies og registreres for
deretter å bli sendt til mottak som sanerer lyskildene.
Glasset benyttes som innsats til produksjon av nye
produkter.


Materialgjenvinning

BATTERIER
Alle typer batterier, spesielt
oppladbare batterier og
knappcellebatterier.

Batteriene kastes i beholder merket med
batterier i container merket skipsavfall..

BRUKTE
TONERKASSETTER

Disse gjenbrukes eller kvernes opp til gjenbruk av
Leverandør har informert om at
tonerkassetter er bioavfall. Kastes i container plasten.
merket skipsavfall.

Gjenbruk og materialgjenvinning

RESTAVFALL
Alt annet avfall som ikke
sorteres

Batteriene hentes og sorters på egne anlegg før de
sendes videre til Batteriretur for gjenvinning.


Avfallet kastes i container tilhørende
gjestehavn.
NB! Unngå å kaste glass, metall og matavfall i
restavfallet.

Materialgjenvinning

Avfallet kjøres til forbrenningsanlegg og blir brukt som
innsats til fjernvarme.


Energigjenvinning

TIPS!
Be de som leverer varer om å ta med seg emballasjen tilbake,
hvis dere ikke har bruk for den!

