
INFORMASJON

Vet du at du har en 
miljøsparer?
Denne røde boksen kaller vi Miljøsparer`n, 
og i den kan du legge farlig avfall og all 
småelektronikk som skal kastes. 

Den gamle FM-radioen 
kan du også legge her! 

Renovasjon



3. Miljøsparer´n vil nå bli tømt på den datoen du har bestilt
     • Husk å sette boksen lett tilgjengelig før kl 06.30 
       på hentedagen
     • Pass på at den er ordentlig lukket

Hvis du ikke har Miljøsparer’n kontakter du Servicetorget. 
Store borettslag har felles miljøskap i stedet for røde 
bokser til alle husstander.

1. Legg avfallet i den røde boksen

2. Bestill henting
     • Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/minrenovasjon
     • Klikk på “Søk på din adresse”
     • Skriv inn din adresse og klikk på den i menyen som dukker opp under
     • Klikk på “Tømmekalender/SMS-varsling”
     • Klikk på “Farlig avfall - MÅ BESTILLES!”
     • Skriv inn navn, telefonnummer og klikk “Send”

     Du kan også ringe Servicetorget 
     på 69 30 60 00 for å avtale henting.

Bli kvitt farlig avfall, FM-radioen og annet 
småelektronisk avfall (EE-avfall) enkelt og gratis:



EE-avfall er kasserte elektriske og elektroniske 
produkter som går på strøm og/eller batterier. 
De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljø-
farlige stoffer som f.eks. PCB, bly og kvikksølv. 
Dersom produktene havner i restavfallet kan det 
være til stor skade for mennesker, dyr og natur. 
Derfor er det svært viktig at at de samles inn og 
behandles forsvarlig. 

Eksempler på EE-avfall:
• Din gamle FM-radio
• Barbermaskiner, hårfønere
• Blinkesko, lydkort
• CD-, DVD-og videospillere
• Datamaskiner, skjermer, spillkonsoller
• Elektriske leker, tannbørster, verktøy
• Kaffetraktere, vannkokere, 
  husholdningsmaskiner
• Mobiltelefoner, ladere, ledninger
• Lysrør, lyspærer, sparepærer
 

Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall 
som inneholder helsefarlige og miljøskadelige 
stoffer. Farlig avfall oppbevares utilgjengelig 
for barn og skal aldri tømmes i toalettet, 
vasken, naturen eller i restavfallet.

Eksempler på farlig avfall:
• Batterier 
• Kvikksølvtermometre
• Spraybokser
• Maling, beis, olje
• Lakk, lim, lynol
• White spirit, rødsprit
• Bil- og båtpleiemidler
• Løsemidler, kjemikalier 
• Plantevernmidler
• Rengjøringsmidler 

- Medisinrester skal leveres til apotek.
- Tomme og tørre malingsspann kan 
  kastes i restavfallet. 
- Er du i tvil? Lever det som farlig avfall 
  for sikkerhets skyld.

I den røde boksen “Miljøsparer`n” kan 
du legge både EE-avfall og farlig avfall

Kontaktinformasjon:
Tlf. 69 30 60 00 E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
www.fredrikstad.kommune.no/minrenovasjon (digital tømmekalender)
www.fredrikstad.kommune.no/renovasjon
www.facebook.com/fredrikstad.kommune
www.twitter.com/fredrikstadkomm



Du kan også levere farlig avfall og 
EE-avfall trygt på følgende måter:
1. FREVAR KF:
Husholdningene kan levere farlig avfall og EE-avfall gratis til gjenvinningsstasjonen på Øra.
Kjører du med tilhenger og blander farlig avfall og EE-avfall med annet avfall som skal leveres 
på gjenvinningsstasjonen er prisen kr. 200,- per lass.

2. Butikker:
EE-avfall kan leveres gratis til alle butikker som selger tilsvarende produkter
uavhenging av merke og modell. Det er ikke krav om å kjøpe noe for å levere.

3. Miljøskap:
Store borettslag har felles miljøskap hvor småelektronikk og annet farlig avfall kan låses inn. 
Miljøskapene tømmes regelmessig.

ÅpnIngstIDER
Mandag - onsdag - fredag  07-15
Tirsdag - torsdag  07-19

Lørdag    08-14
Søndag og helligdager Stengt

tAKK
for at du vil bidra 
til et renere miljø!


