
 
Retningslinjer for miljøstasjonen 
 

Miljøstasjonen er Rollag kommunes sentrale avfallsanlegg og mottak av 
husholdningsavfall, spesialavfall og noe avfall fra næringsdrivende. 

Miljøstasjonen er ikke en erstatning for renovasjon av ordinært husholdningsavfall, 
men et supplement der de fleste fraksjoner inngår i den renovasjonsavgiften som 
belastes den enkelte innbygger/fritidsbeboer, med noen unntak (nærmere beskrevet 
under priser).  

I snitt kastet hver av innbyggerne i Rollag 313 kg avfall i 2019, 9 kilo mindre enn i 
2018, og 100 kg mindre enn i 2015 (alle tall fra SSB). Dette er bra.  Gjenvinning 
reduserer behovet for nye råvarer.  

Sortering er derfor særdeles viktig, og gir resultater, både miljømessige og samfunns-
økonomiske! 

Mer sortering er å ta vare på resursene. 

Alt avfall skal sorteres.  

Regler for Miljøstasjonen 
Hvem kan bruke Miljøstasjonen? 

Miljøstasjonen er et tilbud til private husholdninger i Rollag kommune. Private 
husholdninger har rett til å levere sitt eget husholdningsavfall kostnadsfritt, da det er 
betalt over renovasjonsgebyret. Å betale renovasjonsgebyr er en plikt når du eier 
eller fester bolig/fritidseiendom i kommunen, ref. renovasjonsforskriften. 

Er du næringsdrivende, kan du benytte miljøstasjonen i enkelte tilfeller mot betaling 
(nærmere beskrevet under). 

Forskjellen mellom husholdningsavfall og næringsavfall: 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større 
gjenstander som inventar og annet løsøre.  

Husholdningsavfall 

• Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. 
Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall 
og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på eiendommen eller boligen som du 
har utført selv. 

• Alle hytteeiere i Rollag kommune som betaler renovasjonsgebyr for hytter, kan 
levere husholdningsavfall kostnadsfritt på miljøstasjonen.  



• Bygg- og rivningsavfall og avfall etter husbygging eller oppussing er ikke 
definert som husholdningsavfall, og er ikke dekket av renovasjonsgebyret. 
Dette gjelder uansett hvem som leverer avfallet. Slikt avfall kan leveres på 
miljøstasjonen mot betaling.  

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner 
(jf. Forurensningsloven § 27). 

Næringsavfall 

• Alt avfall som oppstår i næringsvirksomhet regnes som næringsavfall. 
• Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, slik som for 

eksempel husbygging, oppussing, rivningsarbeider og gartnerarbeider, regnes 
avfallet som næringsavfall. Dette gjelder uavhengig av hvem som leverer 
avfallet. 

• Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter regnes som 
næringsavfall.  

• Avfall fra husbygging og andre bygningskonstruksjoner, gravearbeider og 
entreprenørvirksomhet regnes alltid som næringsavfall uansett hvem som 
utfører arbeidet. 

Levering av avfall på miljøstasjonen 
Følg anvisning på skilt eller muntlige beskjeder fra personalet. Spør dersom du 
trenger hjelp.  

Du må selv laste av egen bil/tilhenger. For eiers egen risiko, kan avlasting med truck 
tilbys. 

Avfallet skal sorteres og legges i riktig oppsamlingsenhet. Det tillates kun levering av 
restavfall i gjennomsiktige sekker. Har du annet blandet avfall i sekker eller esker, må 
disse åpnes og avfallet sorteres etter gjeldende sorteringsregler. 

Pass på at du rydder opp rester fra bakken som for eksempel spiker og glasskår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Her er en oversikt over forskjellige fraksjoner som privathusholdninger kan 
levere på miljøstasjonen: 

Trevirke 
Alt trevirke som ikke er impregnert. 

 

Impregnert:  
Trevirke impregnert med kreosot, salter av tungmetaller, kobber eller 
lignende. Dette leveres inn som farlig avfall 
 

Bildekk (uten felg) 
Dekk på felg kan leveres mot avgift 

Glass- og metallemballasje 

1. Skyll emballasjen i kaldt vann og la den tørke. 

2. Etiketter kan sitte på. 

3. Skal ikke pakkes i bærepose. 

4. Kast emballasjen i beholder for glass og metall. 

Glass- og metallemballasje er glass og metall som det var mat og drikke i da du 
kjøpte det. 

Ja takk 

• Flasker i klart eller farget glass 

• Syltetøyglass 

• Hermetikkbokser 

• Myke metallbokser 

• Drikkebokser uten pant 

• Korker og lokk av metall 

• Aluminiumsfolie 

• Vinflasker 

• Aluminiumsformer 

Nei takk 

• Glass og metall som ikke er emballasje 



• Porselen, keramikk og krystall 

• Drikkeglass og tallerkener 

• Ildfaste former 

• Speil og vindusglass 

• Spiker og skruer 

• Lyspærer og batterier 

• Kniver, kasseroller, stekepanner, stekebrett og rister 

• Malingsspann 

 

Isolasjon 
Glassvatt, Glava, Rockwool o.l. 

Isopor 
Vanlig hvit isopor 

Isopor som har vært benyttet i innpakking. 

Ikke bygningsisopor (styropor) 

Ikke myk isopor i andre farger og/eller skumplast/skumgummi 

Papp og papir 
1. Gjør pappesker og kartonger så flate som mulig. 

2. Skyll drikkekartonger i kaldt vann. 

3. Du trenger ikke å fjerne plastkorkene fra drikkekartongene. 

4. Skal ikke pakkes i bærepose. 

Ja takk 

• Papp og papir 

• Bølgepapp 

• Aviser og blader 

• Reklame 

• Pizzaesker 

• Konvolutter 

• Drikkekartonger (også de med kork og aluminiumsbelegg) 



• Gråpapir 

Nei takk 

• Glanset julepapir og gavepapir 

• Papir, papp og kartong med matrester 

• Tilgriset servietter og tørkepapir 

• Vått papp/papir 

• Engangsservice 

• Våtservietter 

 

 

Plastemballasje 
1. Emballasjen må være tom. Skyll den i kaldt vann og bruk gjerne 

oppvaskbørste. 

2. Kast plastemballasjen i plastsekken du har fått utdelt eller i riktig beholder. 

3. Tilgriset plastemballasje kastes i restavfallet. 

Ja takk 

• Plastflasker og plastkanner 

• Plastfolie 

• Plastposer 

• Plastbegre og plastbokser 

• Blomsterpotter og -brett i plast 

• Plastbrett for matvarer, f.eks kylling, kjøttdeig o.l 

• Plastemballasje rundt produkter 

Nei takk 

• Skitten plastemballasje 

• Plastleker 

• Isopor 

• Vednett/sekker, juletrenett og stroppebånd 

• Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall 

• Plast som ikke er emballasje, f.eks leker, hageslanger, presenninger, 
skumgummi, badebasseng, vaskebaljer og hagemøbler er restavfall. 

 



 
 

Metall 
Små og store gjenstander av jern, stål og metaller skal leveres i egen container på 

miljøstasjonen.  Dette kan f.eks. være sykler, metallrammer, bølgeblikkplater o.l. 

OBS!: Metallgjenstander som leveres, kan ikke være over 6 meter lange. 

Nei takk:  

• Gassbeholdere eller brannslukningsapparater må IKKE under noen 

omstendighet bli kastet i container for jern. Disse leveres farlig avfall. 

• Andel av andre produkttyper på gjenstanden skal ikke overstige 10% 

 

Restavfall 
Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. 

Ja takk 

• Skitten emballasje 

• Bleier, bind og våtservietter 

• Bomull, plaster og bandasjer 

• Hundeposer 

• Kattesand 

• Aske, avkjølt og godt innpakket 

• Støvsugerposer 

• Vednett og stroppebånd 

• Pleksiglass 

• Glanset gavepapir 

• Knuste kopper og drikkeglass 

• Pensler, tusjer og penner 

• Tepper 

Nei takk 

• Farlig avfall 

• Elektrisk og elektronisk avfall (EE-produkter) 



• Matrester 

• Papp, papir og drikkekartong 

• Plastemballasje 

• Glass- og metallemballasje 

• Klær og tekstiler  

 

 

 

Farlig avfall 
Farlig avfall kan selv i små mengder gjøre stor skade på mennesker og dyr hvis det 
kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt farlig avfall på miljøstasjonen. 
Er du er i tvil om noe du skal kaste inneholder farlige stoffer? Lever det på 
miljøstasjonen for sikkerhets skyld. 

Eksempler på farlig avfall 

• Maling, løsemidler og lakk 

• Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk og kraftvask 

• Bilprodukter som spillolje og oljefilter 

• Plantevernmidler 

• Spraybokser og gass 

• Skumbokser (byggeskum) 

• Gradestokker og termometer 

• Batterier og bilbatterier 

• Brannslukningsapparater 

• Asbest og bygg-isopor 

• Trykkimpregnert trevirke 

 

Elektrisk (EE-avfall) 
EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) er alle produkter som bruker eller leder 

strøm, enten det er fra strømnettet eller fra batteri. EE-avfall kan inneholde 

miljøgifter, og skal leveres på miljøstasjonen eller gratis hos forhandlere som selger 

elektroniske produkter. 

• Mobiltelefoner 

• Klokker og kalkulatorer 



• Strykejern, vaffeljern og brødristere 

• TVer, datamaskiner og skjermer 

• Elektriske og elektroniske leker 

• Elektriske og elektroniske verktøy 

• Røykvarslere og alarmanlegg 

• Lamper, lyspærer og lysstoffrør 

• Panelovner 

• Kjøleskap, komfyrer og vaskemaskiner. 

 

Hageavfall 

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på miljøstasjonen. Hageavfallet blir 
til nye jordprodukter. 

Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, 
busker, gress og greiner. 

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall 
på gjenvinningsstasjonen. Les mer om svartelistede planter. 

Klær og tekstiler 
Rene og tørre klær og tekstiler leverer du i Fretex-containere på miljøstasjonen.  

 

 

 

Ombruk 
La gamle ting få nytt liv!  

Ombruk er å bruke ting på nytt i sin nåværende stand eller å reparere dem. Mye av 
avfallet som kastes, kunne istedenfor blitt gitt til ombruk og fått en lengre levetid. Vi 
oppfordrer til å bruke ting på nytt, og har lagt til rette for mottak av 
ombruksgjenstander på miljøstasjonen vår. Her kan man sette igjen ting andre kan 
ha bruk for, istedenfor å kaste dem som avfall. Tingene du leverer skal helst være 
hele og brukbare, men også ting som krever mindre/enkle reparasjoner kan 
leveres. Slike gjenstander kan bli produkter i Nupros bruktbutikk. 

Hva kan gå til ombruk?  

https://www.rfd.no/sorteringsguide/hageavfall/svartelistede-planter


Interiør, møbler, sykler, trillebårer, leker, ski og akebrett er eksempler på ting som 
egner seg godt for ombruk.  

Ikke klær og tekstiler, bøker og blader til butikken vår.  

Unntaket kan være: Spesielle/unike klær, tekstiler, sko, vesker, belter, sekker o.l. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggevarer til ombruk? 
Rollag kommune har mål om økt ombruk og ønsker å legge til rette for at innbyggere, 
selvbyggere og entreprenører kan levere inn bygnings- og byggevare-artikler som 
kan få nytt liv.  Har du en pakke med flis eller parkett etter oppussing, kan dette være 
akkurat det som trengs for å pusse opp en gang eller et anneks.  

Har du pusset opp og har noe til overs?  Hos Numedal produksjon AS, på 
miljøstasjonen i Veggli,  tar vi imot ubrukte byggevarer til ombruk. Eller pent brukte 
artikler som dører og vinduer f.eks. 

 

Dette er eksempler på byggevarer som kan leveres inn: 

• Trevirke (uten spiker og skruer), lengde 1-6 meter 

• Parkett og tregulv, minst 1m2 av én sort 

• Treplater, f.eks. finér, minstemål 1x1m 

• Fliser og skifer, minimum 1m2 av én sort 

• Lim og fugemasse (mørtel), kun i uåpnede pakninger 



• Vinduer og dører etter 1990,  

• Porselensservanter og stålkummer 

• Uåpnede pakker med isolasjonsmateriale  

• Belegningsstein, Lecablokker og piperør  

• Blandebatterier og armaturer 

• Spiker og skruer, kun i uåpnede pakker 

 

Kjøring og opphold på miljøstasjonen 
Du kan levere avfall med kjøretøy inntil 7500 kg inklusive last og eventuell hengers 

vekt. 

Skru av motoren når kjøretøyet står stille. 

Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet. 

Det er forbudt å røyke på miljøstasjonen og utenfor inngangspartiet. 

Rollag kommune har ikke ansvar for eventuelle skader, punkteringer eller liknende 

for kjøretøy inne på miljøstasjonen. Rollag kommune har ikke ansvar for eventuell 

tilgrising av kjøretøy eller personer. 

 

Spesielle bestemmelser for 
næringsdrivende. 
Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall, må virksomheten være registrert 

i avfallsdeklarering.no og den må ha sendt en utfylt deklarasjon for farlig avfall til 

miljøstasjonen. Deklarering av farlig avfall utføres elektronisk og som 

næringsdrivende kan du gi Rollag kommune fullmakt til å deklarere på vegne av 

virksomheten mot et gebyr. 

Næringsdrivende har rett til å levere EE-avfall på miljøstasjonen mot avgift. 

 
Avfall vi ikke tar imot på miljøstasjonen 
 

(gjelder både næring og husholdning) 

Av sikkerhetsmessige grunner tar vi ikke imot noen former for eksplosiver på 

miljøstasjonen. Våpen eller ammunisjon (patroner og skudd) skal leveres til politi eller 

http://www.avfallsdeklarering.no/


lensmannskontor. Fyrverkeri, nødbluss og røykgranater kan leveres tilbake til 

forhandler. Har du sprengstoff, tennere eller fenghetter, ta kontakt med politiet.  

Større gjenstander som for eksempel kjøretøy, fritidsbåter over 15 fot og oljetanker, 

skal ikke leveres på miljøstasjonen, men til mottak hos andre aktører.  

Vi tar ikke imot matavfall på miljøstasjonen.  

Vi tar heller ikke imot smittefarlig avfall, medisiner, tabletter og radioaktivt avfall.  

 

Mottakskontroll 
Dersom personalet på stasjonen vurderer at avfallet ikke tilfredsstiller krav til 

husholdningsavfall som kan leveres gebyrfritt i henhold til reglene, skal det betales 

for levering av avfallet.  

Dersom kunden er uenig, men velger å betale for å få levert avfallet, kan klage på 

beslutningen sendes skriftlig til Rollag kommune i etterkant. Tas klagen til følge, vil 

innbetalt beløp bli refundert. 

 

Brudd på reglene 
Brudd på reglene som gjelder for levering av avfall på miljøstasjonen, kan medføre 

sanksjoner som tilleggsgebyr, politianmeldelse eller utestenging fra bruk av 

stasjonen. 

Eventuelle spørsmål eller klager skal rettes til Rollag kommune 

 

Klageadgang 
Dersom det fattes vedtak om utestengning, eller beslutning om betaling, er dette et 

enkeltvedtak som kan påklages skriftlig til Rollag kommune (jf. Forvaltningsloven § 

2.a).  

 

 

 

 

Priser levering Miljøstasjonen: 
alle priser pr. stk, og inklusive mva. 

For privathusholdninger: 


