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Formålet med kampanjen var å gjøre folk i de første 
områdene som skulle kildesortere (pilotområdene), 
oppmerksomme på hva som skal kastes i de blå og 
de grønne posene de fikk utdelt. dette er et bud-
skap som må oppfattes umiddelbart. det vi gjorde, 
var å male plastemballasje og matavfall i riktige 
PMs-farger ut ifra fargene på de to ulike posene - 
for gjenkjennbarhet og oppmerksomhet på grunn 
av overraskende farger på kjente objekter. 

Bildene fikk stor oppmerksomhet i seg selv, og de 
ble bærende visuelle elementer på trikkeplakater, 
takbuer, utendørsplakater, dM´er, diverse plakater, 
klistremerker, annonser og så videre. 
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Du som bor i Waldemars Hage er 
spesielt flink med avfallssortering

Fra 01.10.2009 blir sortert matavfall og plastemballasje hentet sammen med restavfallet her i Waldemars Hage.  
Matavfall i grønn pose og plastemballasje i blå.

Vi håper at du er i kildesorteringshumør allerede nå, og er klar til å gjøre dine blå og grønne poser til kjendiser,  
og kanskje til og med rikskjendiser. Mandag morgen dukker vi nemlig opp sammen med media for å markere  
den største omleggingen av avfallshåndteringen i Oslo noensinne.  

Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb!
 
Kontaktperson i Renovasjonsetaten:
Cecilie Johansen, kommunikasjonsrådgiver, 
Tlf 23 48 36 05 / Mob 41 54 00 67

...derfor legger Oslo kommune markeringen av oppstarten på utvidet kildesortering nettopp hit. 
 

Vi besøker Waldemars Hage  

mandag 5. oktober 
kl 07.00-09.00
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01.10.09 begynte trinnvis 
innføring av utvidet kilde-
sortering i Oslo, og innen 
utgangen av 2011 er hele 
byen med.
 
Dette innebærer sortering av matavfall  

i grønne poser og plastemballasje i blå. Det 

som blir igjen av restavfall legges i en vrengt 

handlepose. Alle tre posene kastes i avfalls-

beholderen som før.
 

Matavfall blir til biogass som kan brukes som 

drivstoff til busser og annet kjøretøy. Plast-

emballasje blir til nye plastprodukter. Dette 

er nok et steg mot Oslo kommunes mål:  

Innen 2014 skal minst 50 % av materialene  

i det vi kvitter oss med bli til nye produkter. 

Informasjon om matavfall, plastemballasje, 

når din husstand skal med og om kildesortering 

generelt finner du på

www.renovasjonsetaten.no

Avfallsrevolusjon i Oslo 01.10.09
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Annonse M12 - 1:3

Annonse M12 - 1:3

Annonse M52 - 3:3Annonse M53 - 2:3
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Fire M12 annonser, en M53 og en M52 annonse ble 
rykket inn i samme avis. M12 annonsene skulle fun-
gere som en teaser og ble spredt rundt avisens 
første sider, siden fulgte M53 og deretter M52 an-
nonsen.





For mer informasjon, se www.renovasjonsetaten.no eller ring 02 180
Etterfylling av poser til butikk: poser@ren.oslo.kommune.no, tlf. 23 48 37 08

Her er poser til deg som har 
begynt med kildesortering av 
matavfall og plastemballasje. 

• Grønn pose til matavfall, og blå pose 
 til ren og tørr plastemballasje.  

• Posene knytes med dobbel knute  
 og legges i avfallsbeholderen. 

• Fyll posene, så sparer vi miljøet. 

• Maks 1 rull pr husstand av gangen.

Takk for at du kildesorterer!

blå plast 
Dette er poser til deg som har mottatt startpakke og begynt 

med kildesortering av matavfall og plastemballasje. 

Den blå posen fylles opp med ren og tørr plastemballasje og knytes med dobbel 
knute før den legges i avfallsbeholderen. En rull bør vare i omtrent 3 måneder. 

Maks 1 rull pr husstand av gangen. 

Takk for at du kildesorterer!
For mer informasjon, se www.renovasjonsetaten.no eller ring 02 180.

Etterfylling av poser til butikk: poser@ren.oslo.kommune.no, tlf. 23 48 37 08
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Vi er i gang!

Nå henter Renovasjonsetaten sortert matavfall og plastemballasje sammen med restavfallet ditt. 
Fra og med 01.02.2010 skal matavfall i grønn pose og plastemballasje i blå.This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det DIN tur!
Utvidet kildesortering har startet opp i Oslo kommune. 

For å utnytte ressursene i avfallet bedre, innfører Oslo kommune kilde-
sortering av plastemballasje og matavfall. Innføringen skjer trinnvis, og 
innen utgangen av 2011 vil alle husholdninger i Oslo være med. 

Din husholdning er én av 38 000 som er først ute med kildesortering av 
plastemballasje og matavfall. Sorteringen skal skje ved at du legger 
matavfall i grønne poser og plastemballasje i blå. Disse posene ligger  
i startpakken som du nå har fått. Det som er igjen av restavfall skal legges 
i vrengte handleposer, som skiller seg fra de grønne og blå posene. Posene 
knytes igjen med dobbel knute, legges i beholderen for restavfall som i dag 
og blir deretter sortert på det nye sorteringsanlegget på Haraldrud.

Matavfall:
Det er kun matavfall som skal legges i de grønne posene. Annet organisk avfall 
skal i restavfallet. Hageavfall kan du levere på nærmeste hageavfallsmottak.

Ja takk:
• matrester generelt
• skall
• skrell
• skrotter 
• grut 
• teposer 
• husholdningspapir 
• bein 
 

mat-
avfall

plast-
emballasje

rest-
avfall

Nei takk:
• avskårne blomster
• potteplanter
• hageavfall (inkludert grus, 
 sand og jord)
• kattesand 
• bleier
• matavfall med emballasje

Husk dobbel knute på alle poser.

Husk dobbel knute! Husk dobbel knute! Husk dobbel knute!

Kildesortering er enkelt:

20 l 10 l

Oslo kommunes avfallsmottak
Det opprettes stadig nye minigjenbruksstasjoner i Oslo. I tillegg skal tre store gjenbruksstasjoner 
bygges innen 2012. I dag kan grovavfall leveres til materialgjenvinning på følgende steder:

I tillegg har vi over 30 miljøstasjoner for farlig avfall og 600 returpunkter for glass- 
og metallemballasje rundt i byen. Se våre nettsider for nærmere info.

Gjenbruksstasjoner: 

• Haraldrud, Brobekkveien 87
• Grønmo, Sørliveien 1

Minigjenbruksstasjoner:

• Sofienberg, Helgesens gate 56-58
• Pilestredet park, Pilestredet Park 7 
• Grefsen, Kapellveien 118
• Bentsehjørnet, Bentsebrugata 11C

Fremtiden
Hver Osloborger produserer i dag 391 kg husholdningsavfall årlig. Av dette kildesorterer 
vi 77 kg papir og 11 kg glass- og metallemballasje. Vi kan bli enda flinkere.

Oslo kommunes mål: 

• Innen 2011 skal minst ti nye minigjenbruksstasjoner etableres i Oslo.

• Innen 2012 samler vi inn plastemballasje og matavfall fra alle husholdninger i Oslo.

• Det skal bygges tre store moderne gjenbruksstasjoner.

• Flere nye returpunkter for glass- og metallemballasje skal utplasseres.

• Innen 2014 skal materialgjenvinningsgraden i Oslo opp fra 30 til minimum 50 prosent.

• Innen 2030 skal Oslo kommunes CO2–utslipp halveres.

Omleggingen av avfallshåndteringen i Oslo er den største noensinne. Norsk materialgjenvinning 
reduserer i dag globale CO2-utslipp med 3,9 millioner tonn. Forventet mengde innsamlet plast-
emballasje i Oslo er på ca 5 000 tonn per år. Det vil si en reduksjon av oljebruk til plastproduksjon 
på ca 10 000 tonn.

Noen nyttige 
informasjonskilder 
for kildesortering: 

www.gronnhverdag.no
www.renovasjonsetaten.no

www.sortere.no

Vil du bli 
GRøNN GUiDE 

og hjelpe andre med å bli 
flinkere til å kildesortere? 

Meld deg på 
www.gronnguide.no
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klistremerker til avfallsbeholdere til alle som bodde 
i pilotområdet.


