
 

VÅRRENGJØRING 

Etter forespørsel fra beboere så gjør vi som vi gjorde i høst, vi bestiller inn en 

container til blandet avfall. Containeren er på 10 kubikkmeter, og er for hele 

borettslaget, både blokk 4, 8 og 10. Vi ber derfor alle om å vise hensyn til 

hverandre og huske å demontere større gjenstander som blir kastet. Bruk 

plassen i kontaineren godt.  

I tillegg vil vi benytte oss av Oslo kommune sitt tilbud om innsamling av farlig 

avfall. Heimdalsgata 4 Borettslag får følgende kasser:  

- 2 kasser for farlig avfall - 1 kasser for EE-avfall 

Container blir levert torsdag 30. april og blir hentet mandag 4. mai. 

 Kassene for farlig avfall blir blir levert 27. april og hentet 04. 05. 

 

Vi ber dere å lese nøye gjennom innleveringsregler til 

både containeren og kassene som er beskrevet under: 

 Containeren er åpen og det er lov å levere blandet avfall bortsett fra følgende: 

 Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.) 

 Gulvbelegg som inneholder Ftalater. (https://snl.no/ftalater) 

 Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri) 

 Dekk 

 Matavfall 

 Flytende avfall 

 Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong) 

 Forurensede masser 

 Gips 

 Vinduer produsert mellom 1965 og 2005 

 Isolasjon 

OBS:  

 Pass på at containeren ikke fylles over kanten 

https://snl.no/ftalater


 

Informasjon om innlevering av EL og farlig avfall til de 

grå kassene: 

Renovasjon og gjenvinningsetaten(REG) er i en spesiell situasjon om dagen 

rundt Coronavirus. REG opprettholder denne tjenesten enn så lenge, da det er 

kritisk at vi får samlet inn farlig avfall.  

Vi ønsker å informere litt om leveringsbetingelser og retningslinjer da de er noe 

endret rundt situasjonen vi befinner oss i. Vær nøye med å følge disse punktene, 

med tanke på din og vår sikkerhet: 

Hovedpunktene er: 

-  Hold avstand fra sjåfør ved levering og henting. 

- Sørg for å bruk hansker når dere benytter kassene (åpner/lukker kasse og 

bruker hengelås).  

- Er du i karantene eller har påvist Corona skal du ikke benytte kassene. 

- Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme 

av emballasjen. 

- Beholderne som Renovasjonsetaten setter ut i forbindelse med 

innsamlingen skal være låst til enhver tid. 

- Vi har ikke lov til å ta imot eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig 

avfall (f. eks gule poser med smittvernsutstyr etter kontroll, 

sprøytespisser), medisiner (feks piller, legemidler) eller radioaktivt 

materiale. 

- Vi kan ikke ta imot lysstoffrør i denne innsamlingsordningen men vi 

henviser til matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner. 

- Vi kan ikke ta imot brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram i 

denne innsamlingsordningen men vi henviser til våre gjenbruksstasjoner. 

-  Renovasjonsetaten har dessverre erfart at låser og beholdere forsvinner, 

eller blir utsatt for hærverk. Vi ser oss derfor nødt til å påpeke at 

økonomisk tap som oppstår i denne forbindelse etter en konkret vurdering 

vil kunne bli krevd erstattet av borettslaget. 

- Det samme gjelder økonomisk tap som kan oppstå på Renovasjonsetaten 

hånd ved alvorlige brudd på leveringsbetingelsene, typisk levering av 

eksplosiver, smittefarlig - eller radioaktiv avfall, samt ved sølete/tilgrisete 

beholdere. 

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktige plastpose: 

- Sparkel, lim og akryl etc. på tube 

- Spraybokser med unntak av fugeskum spraybokser. 

- Fugeskumspraybokser 

Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte: 

- Småbatterier 

- Alle typer lyspærer 



 

 

Grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med hengelås med kode. 

Koden er 7051. 

For å åpne låsen, må koden stilles inn og så må man klemme låsebøyla inn i 

låsehuset. 

Grå beholdere skal plasseres på fast underlag, typisk steinbelegning/asfalt, det 

er ikke tillatt å plassere beholdere på mykt underlag for eksempel gress.  

Kontaktperson skal være tilgjengelig på telefon ved utkjøringsdagen og utføre 

mottakskontroll på mottatte beholder den dagen beholdere er mottatt.  

Gi tilbakemelding på mail ved mangler / skader på beholdere / lås senest samme 

dag som beholdere er mottatt. 

 

Når dere hjelper oss med å sortere avfallet bidrar det til at det blir bedre 

arbeidsmiljø for oss som jobber med avfallet.  

Du og dine naboers innsats er viktig for at vi skal ha det trygt og sikkert på jobb. 

Ved deltakelse i ordningen forplikter borettslaget/sameiet seg til å sortere 

avfallet i henhold til denne instruksen. 


