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Liste over avfall og lasterester/fraksjoner som vanligvis behandles 
(tekst i kursiv angir farlig avfall) 

 Avfallstype Omfatter Leverings-/Behandlingsmåte 
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Oljeholdig avfall 

(fast) 
Absorbenter og filler Til miljøcontainer. Energi gjenvinnes 

Restavfall, blandet 
Alle avfallsfraksjoner unntatt 

farlig avfall 
Leveres til merket container på returpunkt 

EE-avfall 
Elektriske og elektroniske 

produkter 

Til miljøcontainer. Til fraksjonering, 

destruksjon og gjenvinning 

Farlig avfall (små 

mengder)1 

Miljøfarlige batterier, 

lysstoffrør, maling/lim/lakk, 

løsemidler, 

trykkimpr.treverk, 

spraybokser 

Til miljøcontainer. Til fraksjonering, 

destruksjon og gjenvinning 

Aluminiumsbokser drikkeemballasje Til miljøcontainer. Gjenvinnes. 

Glass og metall 
Rengjort emballasjeglass og 

hermetikkbokser 
Til miljøcontainer. Gjenvinnes 

Fast oljeholdig 

avfall 

Oljeholdig avfall som leveres 

i lukkede beholdere 
Til miljøcontainer. Gjenvinnes 

Matavfall Matavfall fra skip innenfor 

EØS. 

Til miljøcontainer. Skip utenfor EØS må 

avtale særskilt avhenting for egen beholder 

som sendes til forbrenning. 
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Lastemateriale/søl 

fra rom/tanker 

Spesifikt for det enkelte 

anløp. Kan være farlig avfall 
Særskilt avhenting. Til spesialbehandling 

Olje- og kjemikalie- 

holdig slam/vann  

Oljeholdig vann og annet 

forurenset vann, eks. 

vaskevann 

Særskilt avhenting. Til spesialbehandling 

Kloakk Pumpbar kloakk 
Særskilt avhenting. Til offentlig kloakknett og 

renseanlegg. 

Farlig avfall (store 

mengder; 

malerester, 

bunnstoff med mer) 

Spesifiseres og skal 

deklareres på særskilt 

skjema 

Hentes særskilt  

Smøreolje 
All brukt motor- og 

smøreolje 
Særskilt avhenting. Materialgjenvinnes 

Oljeholdig slam Urent slam fra aggregatrom  
Særskilt avhenting. Utskilles og 

energigjenvinnes 
Oljeholdig 

lensevann 

Urent vann fra renhold og 

vedlikehold i aggregatrom 

Særskilt avhenting. Utskilles og 

energigjenvinnes 

   
 

Alle miljøstasjonene inneholder beholdere som kan ta imot følgende fraksjoner: 

                                                           
1 Små mengder farlig avfall defineres som følger: 

Miljøfarlige batterier: ubegrenset 

Lysstoffrør:  < 20 stk 

Maling/lim/lakk:  < 10 kg 

Løsemidler: < 5 liter 
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Merk: treverk beregnes ikke som skipsavfall, men er en del av lasten og skal håndteres av skipets 

agent. 
 

 

 

 

 

 

Restavfall 
Residual waste 
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