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FARLIG AVFALL
Bl.a spraybokser (hårskum og formfett!), maling
og lakk. I tillegg alt som har gått på strøm inkl.
batterier, ledninger, lyspærer og lysstoffrør.

MATAVFALL
Matavfall skal i matavfallskverna.
Matavfall i søppelcontainer fører til
luktproblemer og behov for vasking av
søppelhåndteringsanlegg.

Leveres direkte på avfallsanlegget eller i rød
boks. Rød boks leveres/byttes på avfallsanlegget.
Merk flasker og beholdere med innhold før
leveranse.

Det er påbudt å installere
matavfallskvern.

Sorteringscontainer

Alt som kastes i sorteringscontaineren skal ut av plastposen før det kastes. Ingen gjenstander skal settes igjen utenfor
containeren. Ta kontakt med avfallsanlegget hvis container er full. Plastposer i sorteringscontaineren fører til forurensing
og problemer med tømming.
GLASS
PAPIR
Emballasjeglass, flasker,
Aviser, ukeblad og
porselen og stentøy.
kopieringspapir
Trenger ikke å være helt
rengjort, men de må
være tomme.
METALL
Brus- og ølbokser,
metallemballasje
Tømmes før levering.

PAPP
Brun bølgepapp.
Ikke pizzaesker, drikke- eller
eggekartong.

Container for brennbart restafall

Kan ligge i plastpose når det kastes. Ingen gjenstander skal settes igjen utenfor containeren – gjenstander som er for store
bringes til avfallsanlegget! Levering av husholdningsavfall er gratis for privatkunder.
1. Avfall som ikke skal i sorteringscontainer, men i brennbart
restavfall er bl.a:
- Emballasjekartong, drikkekartong, eggekartong
- Plastposen som glass, metall og returpapir lå i
- Hundebæsj
2. Ikke kast småelektrisk i restavfallscontaineren
3. Fremdeles usikker? Ring avfallsanlegget

Container for hyttetoalettavfall

Levering til avfallsanlegget

Plassert ved hundegården

Husholdningskunder kan levere ”normalt” husholdningsavfall og farlig avfall som er for stort til å gå i rød boks,
direkte til avfallsanlegget uten ekstra kostnader.
Næringskunder betaler i hht gebyrregelverket.
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Kun avfall fra hyttetoalett. Alt annet avfall som bringes
hjem fra hytta er husholdningsavfall og skal i sorteringseller restavfallscontaineren- eller leveres avfallsanlegget.
Hytteavfall skal også sorteres.

Husk:
Renovasjonstjenesten i Longyearbyen drives på selvkost. Økte
utgifter som følger av mangelfull sortering eller forsøpling blir ført
direkte tilbake til byens kunder. Enten gjennom straffegebyr eller
gjennom økte generelle gebyr.

Telefon: 79 02 15 01 - 79 02 23 00
E-post: savfall@lokalstyre.no
postmottak@lokalstyre.no

