
Informasjon

Smittevernhensyn vil bli ivaretatt under aksjonen.

Vi tar forbehold om avlysning på kort varsel hvis det kommer nye 
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Grovavfallsaksjon april 2021
Vårrydding i hus og hage

Husstandene i Fredrikstad kan levere kildesortert 
grovavfall fra hus og hage gratis til sju mobile 
gjenvinningsstasjoner under aksjonen.

Åpningstid kl. 12.00–19.00
— alle aksjonsdager —

Sellebakk
19. og 20. april
Borgehallen, P-plass

Onsøy
26. og 27. april           
Onsøy pukkverk, Vikaneveien 568

Kråkerøy
19. og 20. april
Kråkerøy kirkegård, 
P-plass Enhuusveien

Gressvik
26. og 27. april 
Østkilen

Rolvsøy
21. og 22. april
Østfoldhallene, 
P-plass ved Montér

Ambjørnrød
28. og 29. april 
Skogstrandbanen, P-plass, 
Skogstrandveien 48

Sentrum
21. og 22. april
Tollbodplassen 

Oversikt over avfallstyper som  
kan leveres ved de sju mobile 
gjenvinningsstasjonene  
– se neste side.

nyhet

Hold god avstand til andre.
Vask hender.

Hold deg hjemme hvis du er syk.



Andre avfallstyper må kjøres til FREVAR på Øra.

Gjenvinningsstasjonen ved FREVAR på Øra har  
ordinære priser og åpningstider under aksjonen. 

www.frevar.no  |   tlf. 69 35 73 00

Åpningstider FREVAR
Mandag, onsdag, fredag kl. 07–15
Tirsdag, torsdag kl. 07–19
Lørdag kl. 08–14
Søn- og helligdager      stengt

www.fredrikstad.kommune.no   |   tlf. 69 30 60 00

www.facebook.com/fredrikstad.kommune

www.twitter.com/fredrikstadkomm

Informasjon

Avfallstyper som kan leveres gratis ved 
de mobile gjenvinningsstasjonene:

Avfallet må leveres sortert  
til rette container på stedet.

Grovavfallsaksjon april 2021
Vårrydding i hus og hage

Papir, papp, kartong
Papp, ukeblader, tidsskrifter, aviser, brosjyrer, 
drikkekartong og annet papir.

Kvist- og hageavfall
Skal bestå av kvist, løv, gress, hekklipp etc.
Benytt sjansen til å klippe hekk, busker og trær
for å bedre sikten ved veikryss og utkjørsel, og
du bidrar til bedre trafikksikkerhet i ditt nærmiljø.

EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)
TV, kjøleskap, frysere, datamaskiner, radioer,
MP3-, CD- og DVD-spillere, mobiltelefoner,  
ladere, elektroniske spill og -leker, blinkesko,  
lamper, lyspærer, lysrør, husholdningsmaskiner, 
hårfønere, røykvarslere, elektriske tannbørster, 
verktøy etc.

Jern og metall
Jern og andre metaller som finnes i produkter
som for eksempel sykler, barnevognunderstell,
stekepanner, spiker, bolter, stenger, rør, netting etc.

Farlig avfall
Malingsrester, beis, lakk, lim, løsemidler, olje,
bil- og båtpleiemidler, plantevernmidler,  
kjemikalier, kvikksølvtermometer, batterier etc.

Ammunisjon, nødraketter og lignende, 
kontakt politiet. 

Plast

Plastemballasje:
Ren plastemballasje, for eksempel plastfolie, plast-
poser, påleggsinnpakninger, plastbokser, plastbeger, 
plastflasker og plastbrett som har inneholdt is,  
rømme, youghurt, sjampo, vaskemidler, matvarer etc. 

Plastprodukter som ikke er emballasje:
Eksempler er leker, hagemøbler, kjøkkenredskaper.
NB! Plastprodukter som drives av strøm og
batterier er EE-avfall og skal leveres som det.


