
Trykkimpregnert trevirke

• Brygger bygges ofte i 
trykkimpregnert trevirke

• Trykkimpregnert trevirke er farlig 
avfall

• Trykkimpregnert trevirke ser ut 
som vanlige «planker», men som 
nye er de grønne eller brune.

• Ved strandrydding sorteres all 
trevirke som trykkimpregnert 
siden det er vanskelig å se 
forskjell

• Det gjør ingenting om det sitter 
spiker i trevirket.



Ren plast
• Rene plastposer (myk folieplast)

• Tomme/rene plastkanner

• Tomme/rene plastflasker

• Plastkorker

• Rene plastbakker/fiskekasser i plast

• Ved strandrydding legges ren myk 
folieplast i gjennomsiktig liten sekk 
merket Returplast i blå skrift. Rene 
kanner/flasker/korker/kasser 
(hardplast) legges i storsekk merket 
Returplast i grønn skrift

• Plast som det er sand/tang på og 
annen plast er restavfall



Metall

• Jernstenger

• Spiker og skruer

• Aluminiumsbokser (drikkebokser)

• Tomme metallbokser og 
metallkanner

• Ved strandrydding kan alle typer 
metaller blandes. Det gjør ingenting 
om metallet er rustent.

• Metall legges i gule sekker



Restavfall ved strandrydding

• Klær

• Møbler / plastmøbler

• Skumgummi

• Dekk

• Glass

• Sigaretter / snus

• Matavfall

• Avfall surret sammen med 
tang

• Sprengtråd

• Fiskeredskaper

• Taurester / snører

• Oljekanner

• Forurenset /skitten plast

• Presenninger

• Isopor

• Småplast (f.eks Q-tips 
pinner)

• Papp / papir

• Avfall som er satt sammen av 
flere materialer (f.eks. metall 
og trevirke)

Restavfall samles i svarte søppelsekker som knytes med 

taurester fra stranda



Forsiktighetsregler

• Tenk sikkerhet. Vær forsiktig på glatte svaberg.

• Bruk hansker

• Vær forsiktig med glasskår

• Planlegg innsamling i forhold til leveringssted for 
sekkene for unngå unødvendig bæring. Start lengst 
bort og jobb mot sekkestedet. 

• Takk for at du bidrar til en renere strand!



Til transportøren

• Trykkimpregnert trevirke/trevirke legges i bunn. Da kan dette 
lett tippes av.

• Avfall i sekker legges oppå sortert etter farge

• Svarte sekker for restavfall legges bakerst på lasteplanet da 
disse skal av først.

• Ta kontakt i vekta på Solgård Avfallsplass. Informer tydelig at 
du kommer med avfall fra strandrydding og hvilken kommune 
avfallet kommer fra.

• Bilen veies før og etter levering av svarte søppelsekker. 
Deretter leveres de andre sekkene på anvist plass fordelt 
etter kommune. Bilen veies igjen før og etter tipping av 
trykkimpregnert trevirke/trevirke


