
Avfallshåndtering Røst kommune 

Fra 1. januar 2023 innføres utsortering av plastavfall fra husholdninger og næringsliv, i tillegg til tidligere 
innførte sorteringer med matavfall, papp/papir og restavfall. Plastavfallet skal kastes i gjennomsiktig sekk 
som blir samlet sammen med matavfallsdunken hver 4. uke. Sekken henges på en krok som festes til 
matavfallsdunken. Krok og sekker deles ut til alle abonnenter, eller kan hentes i Miljøstasjonen. 
 
Det innføres samtidig endring i henterutinene for renovasjonsordningen. Innføring av plastsortering vil føre 
til at restavfallsmengden reduseres. Frekvensen på renovasjonsdager vil bli den samme, men henting av 
restavfall vil reduseres nå til hver 4. uke. Se ny renovasjonskalender for 2023. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plast 
Plast skal kastes i gjennomsiktige sekker som deles ut til 
abonnentene. Plasten skal ikke pakkes i poser før den kastes i 
sekken. Plasten skal skylles før den kastes.  

 plastposer og bæreposer 
 plastfolie 
  plastkanner, begre (f. eks rømmebegre) og bokser  
 flasker av plast, f.eks. sjampoflasker og 

vaskemiddelflasker 
 kaffeposer, potetgullposer som ikke inneholder 

aluminiumsbelegg på innsiden. Kaffeposer og 
potetgullposer med aluminiumsfolie på innsiden er 
restavfall 

 ostepakker 
 

 

 

Matavfall 
Matavfall kastes i bioposer i beholder med brunt lokk: 

 matrester av frukt, grønnsaker og brød 
 fiskebein og små kjøttbein 
 eggeskall, teposer og kaffegrut 
 vått papir og tørkepapir 
 små menger avispapir og dorullkjerner 
 eggekartonger 

Bioposer deles ut en gang pr år. 

 

 
 

Nytt: 

Alle abonnenter vil få en krok som festes til 
matavfallsdunken. På oppsatte tømmedager, 
markert med rødt i kalenderen, skal sekken 
knytes igjen og henges på kroken. 



  
  
  
Restavfall 
Restavfall kastes i beholder med grønt lokk. 

 brukte støvsugerposer 
 bind og bleier 
 bøker med stiv perm, skittent papp og papir 
 isopor (store mengder isopor bør skal leveres direkte på 

ditt lokale miljøtorg) 
 lær og gummi 
 pensler, tusjer og penner 
 avkjølt aske 
 bomull, plaster og gasbind 
 hundeposer og kattesand 
 gulvtepper (kun tepperyer går som tekstil) 

 

 

 
 

Papp og papir 
Kastes i beholder med blått lokk 

 aviser, ukeblader, og reklameblader 
 bøker uten stiv perm 
 melke- og juicekartonger 
 pizzaesker 
 emballasjekartong 
 konvolutter 
 bølgepapp 

 

 

 

 
 
 
Avfall som skal bringes: 

 

Glass og metall 
 Syltetøyglass 
 Glass fra husholdning 
 Glassflasker 
 Hermetikkbokser 

 

 
 

Returpunkt 4 stk rundt om på Røst 

Farlig avfall 
 alle typer spraybokser (bortsett fra rengjorte krembokser, som 

går som hermetikk) 
 alle typer batterier 
 brannslukningsapparater 
 maling, beis, lakk, lim, lakk- og malingsfjernere 
 kvikksølv og termometre 
 løsemidler som white spirit og rødsprit, blekemidler, klor, 

salmiakk 
 sterke syrer, etsende stoffer 
 plantevernmidler 
 tjære, oljerester, båt- og bilpleiemidler 
 hobbykjemikalier 
 lyspærer, lysstoffrør og sparepærer 
 kabler og ledninger 
 vinduer  

Elektrisk avfall 
 mobil, datautstyr, klokker 
 hvitevarer 
 alle type ladere, kabler, kontakter 

og støpsler 
 kalkulatorer, fotoapparater 
 elektriske leker, blinkesko 
 hårfønere og barbermaskiner 
 brødrister, elektriske verktøy 
 støvsugere 
 lamper 

 

Åpningstider i Røst miljøstasjon: mandager og torsdager kl. 12.00 – 15.00 


