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HVORFOR SORTERER VI AVFALLET VÅRT?

Fordi det er...nødvendig

Avfall er en viktig ressurs, som blir til nye produkter og råvarer når det kastes 
rett. Når vi kildesorterer så holder vi ressursene i kretsløp, og vi kan bruke  
ressursene våre på en effektiv og god måte. 

Vi i Vestfold er blant de beste i landet til å kildesortere, men vi kan bli enda 
bedre. Det er fremdeles mye avfall i restavfallet som kunne vært sortert ut.  
Vesar har en målsetting om 70 % materialgjenvinning i løpet av 2020. Så hva 
skal til? Hva kan gjøre at akkurat du gjør en ekstra innsats når du kildesorterer,  
både hjemme og på gjenvinningsstasjonen? Har du noen innspill, tips og råd – så 
send de gjerne til oss på post@vesar.no. Takk for at du kildesorterer – det nytter!

De siste  
20 årene har av-

fallsmengdene fra 
husholdningene 

fordoblet seg. 

Kildesortering er en 
måte å gjøre avfallet
vårt til verdi igjen.

KILDESORTERING ER ET GODT OG ENKELT 
MILJØTILTAK SOM ALLE KAN GJØRE. VED 
Å KILDESORTERE AVFALLET VÅRT TAR 
VI VARE PÅ RESSURSENE I AVFALLET, OG 
SIKRER AT FARLIG AVFALL BLIR HÅNDTERT 
PÅ EN FORSVARLIG MÅTE.

    Avfall som kilde- 
sorteres kan material-
gjenvinnes og brukes
som råstoff i produksjon 
av nye produkter.

 

og veldig          enkelt!

×  

×  

Vi sparer både CO 
 og  

energi av at avfallet  

 materialgjenvinnes  

  sammenlignet med  

   forbrenning av avfall.
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TIPS: Sjekk røykvarslerne og rømningsveier.

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

Nyttårsdag

Prinsesse
Ingrid Alexandra

SAN
D
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MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Hentes lør 30.12 
eller tirs 02.01 

Hentes tirs 02.01 
eller ons 03.01 

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI MATAVFALL?

Fordi det er...fremtiden og veldig 
enkelt!

Ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinnes matavfall fra inn- 
byggerne og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold til klimavennlig biogass  
og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Fabrikken sikrer både kostnads- 
effektiv og miljøeffektiv behandling av matavfall helt fra Kragerø til Asker, og bidrar 
til at kommunene, fylkene og næringslivet når sine klimamål. 

I tilknytning til Den Magiske Fabrikken kommer det et kunnskaps- og opplevelses-
senter, hvor barn og unge skal få komme på besøk gjennom opplæringsløpet på 
skolen. Gjennom aktiv deltakelse og lek i et helhetlig læringsmiljø skal vi inspirere 
barn og unge til varige holdningsendringer mot en miljøvennlig adferd i hverdagen, 
og til bedre kildesortering. 

Biogassdrivstoff er i dag det 
mest klimavennlige alterna- 
tivet sammenliknet med  
andre drivstoffalternativer. 

I 2016 KASTET HVER AV OSS 64 KG MAT- 
AVFALL. LIKEVEL SER VI AT DET ER STORE 
MENGDER MATAVFALL I RESTAVFALLET, 
SOM KUNNE VÆRT SORTERT UT OG GJEN-
VUNNET TIL KLIMAVENNLIG BIOGASS OG 
VERDIFULL BIOGJØDSEL. 

Ved Den Magiske Fabrikken utenfor 
Tønsberg gjenvinnes matavfall 
og husdyrgjødsel til klimavennlig 
biogass og verdifull biogjødsel til 
produksjon av ny mat. 

×  

Det er i overkant av 70 busser og 40 renovasjonsbiler på veiene i 

Vestfold og Grenland som benytter biogass som drivstoff. ×  

En buss 
som går på 

biogass fra DMF 
kan kjøre 1 km 

på 2,5 kg 
matavfall.
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Samefolkets dag Fastelavn
Morsdag
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TIPS: Sjekk slukkemidler, ha en plan for brann.

Valentinsdag

Kong Harald 

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI PAPIR?

viktig

Etter at papiret er samlet inn blir det sendt til ulike papirfabrikker. Her blir papiret 
revet opp i små biter og blandet med vann, slik at det blir en grøtaktig masse. 
Trykksverten fjernes, og massen som blir igjen blir tørket, presset og rullet på store 
ruller. Rullene sendes ut på papirmarkedet som ny råvare. 

Papiret som blir gjenvunnet blir blant annet brukt til avispapir, pappemballasje, 
dopapir og skrivepapir. Ved å bruke returpapir er trefibrene allerede separert, og 
det kan derfor brukes mindre energi for å produsere papir fra returpapir enn fra 
tømmer. Trefibrene kan brukes om igjen 6-8 ganger før de blir utslitt.  

Vi kan  
lage 7 nye  

notatbøker av  
10 aviser.

Vi sparer 14 trær  
per tonn gjenvunnet 
papir.

PAPIR FRA HUSHOLDNINGENE BLIR 
VANLIGVIS SAMLET INN SAMMEN MED 
DRIKKEKARTONG, EMBALLASJEKARTONG 
OG BØLGEPAPP. 

Fordi det er...

og veldig enkelt!

2016 sortere hver og en  
av oss ut 52 kg papir og papp,    
som ble levert inn i hente- 
ordningen hjemmE.

×  

×       Visste du at mengden papir vi     samler inn i Norge hvert år,    sparer like mye CO –utslipp     som fra 35000 biler?
2
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33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no

Skjærtorsdag
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Sommertid,
klokka stilles 
1 time frem

Vårjevndøgn Palmesøndag

Langfredag Påskeaften

! Bråtebrenning av avfall er forbudt, 
bruk gjenvinningstasjon!

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  

Gjenvinningsstasjon
stengt.

Hentes lør 24.03
eller man 26.03 Hentes lør 24.03

Hentes man 26.03 
eller tirs 27.03 

Oppstart 
sommerrenovasjon

Oppstart innkjøring ifb. 
med påsken.

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI PLASTEMBALLASJE?

Fordi det er...selvfølgelig

Plastemballasjen hentes hjemme hos deg hver 3. uke. Plastemballasje er for  
eksempel poser, folie, begre, kanner, bokser og flasker av plast. 

Plastemballasjen skal være tom når den kildesorteres. Stort sett er plast- 
emballasjen ren når den er tømt. Plastemballasje med produktrester skylles  
med kaldt vann, du kan eventuelt ta et lite tak med oppvaskbørsten. 

 Gjenvunnet plastemballasje blir til nye plastprodukter som for eksempel ny  
emballasje, kleshengere, bokser, fleeceplagg, drikkeflasker, poser og blomsterpotter. 

325 
bruskorker kan 
bli en elevstol.

I ORDNINGEN MED SORTERING AV PLAST-
EMBALLASJE, ER DET KUN EMBALLASJEN, 
ALTSÅ VARENS ORIGINALINNPAKNING, 
SOM SKAL LEVERES INN. PRODUKTER AV 
PLAST SOM LEKETØY, KJØKKENTØY OG 
HAGEREDSKAP SKAL IKKE LEVERES HER. 

Vi reduserer CO
 
 utslipp med 

om lag 2,7 kilo per kilo gjen-
vunnet plastemballasje.

 
Årlig gjenvinner vi i underkant av 25 000 tonn plastemballasje fra norske husholdninger. 

og veldig
enkelt!

Totalt innsamlet plast- 
emballasje tilsvarer 
vekten av 156 fullastede 
Airbus A380.

×  
×  

2



 (26) (27) (28) (29) (30) (31) 1

 2 3  4 5 6 7 8

 9 10  11 12 13 14 15

 16 17  18 19 20 21 22

 23 24  25 26 27 28 29

UKE 13

UKE 14

UKE 15

UKE 16

April
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 17

UKE 18  30 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

SAN
D

EFJO
RD

Bålbrenning forbudt i skog og mark fra 15. april - 15. september.

1. påskedag

2. påskedag

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  

Hentes tirs 03.04
eller ons 04.04 Hentes tirs 03.04

Hentes ons 04.04 
eller tors 05.04 

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI METALLEMBALLASJE?

Fordi det er...smart og veldig 
enkelt!

Innsamlet glass og metallemballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der 
drives et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass- og 
metallemballasje. Resirkulert metall og aluminium sendes til smelteverk i Norge 
eller utlandet. På mottaket tømmes glass- og metallemballasjen på et bånd. 
En magnet tar ut hermetikkbokser av stål. Aluminium som ikke er magnetisk 
sorteres via en såkalt virvelstrømsmagnet. Stål og aluminium føres til hver sine 
beholdere og blir kvernet opp. Glassbiter, papir og annet uønsket materiale renses 
ut. Deretter sorteres det på nytt. Stålet blir presset sammen et sted, aluminium et 
annet. Etter sortering selges aluminium og stål som råvarer på verdensmarkedet.
Det blir til alle mulige produkter av stål og aluminium.

Av 670  
resirkulerte  

aluminiums- 
bokser kan vi lage 

en sykkel.

En gjenvunnet makrell 
i tomatboks sparer så 
mye energi det tar å ha 
tv'en din på i 3 timer.

METALLEMBALLASJE ER ALL EMBALLASJE 
FOR MAT- OG DRIKKE (UNNTATT DRIKKE-
BOKSER MED PANT), SOM ER LAGET AV 
METALL. RETURORDNINGEN FOR METALL-
EMBALLASJE BLE ETABLERT I 1999.

Aluminium kan for eksempel bli  

til aluminiumsfolie, makrell i  

tomatbokser og sykl
er.

Stål kan gjenvinnes - 
konstruksjoner i bygg, 
        verktøy, spiker  
          og skruer.

 

×  
×  



 (30)  1 2 3 4 5 6

 7 8  9 10 11 12 13

 14 15  16 17 18 19 20

 21 22  23 24 25 26 27

 28 29  30  31 (1) (2)  (3)

UKE 18

UKE 19

UKE 20

UKE 21

UKE 22

Mai
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN
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Pinseaften

Arbeidernes dag

Frigjøringsdag Kristi    
Himmelfartsdag

1. pinsedag

2. pinsedag 

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  

Hentes man 30.04 
eller ons 02.05 

Hentes tirs 22.05

Hentes man 07.05 
eller tirs 08.05 

Hentes tirs 08.05  
eller ons 09.05 

Hentes ons 09.05  
eller fre 11.05 

Hentes man 14.05 
eller tirs 15.05 

Hentes tirs 15.05  
eller ons 16.05 

Hentes ons 16.05  
eller fre 18.05 

Hentes ons 23.05   
eller tors 24.05 

Hentes tirs 22.05  
eller ons 23.05 

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI MATAVFALL?

Fordi det er...naturligog veldig 
enkelt!

Det er mange fordeler ved å gjenvinne matavfallet. Biogjødsel er et organisk  
gjødselprodukt, og er et av produktene som produseres når matavfallet og hus-
dyrgjødselen blir behandlet i biogassanlegget utenfor Tønsberg. 

Gjennom biogassprosessen beholdes alle næringsstoffene, dette gjør at  
biogjødselen er et fullverdig gjødselprodukt som kan erstatte mineralgjødsel 
i landbruket. Når vi gjenvinner matavfallet på denne  måten holder vi ressursene 
i kretsløp, på samme måte som kretsløpet i naturen: som når bladene faller fra 
trærne på høsten, brytes ned og blir til jord – og ny næring som tas opp i treet.

Biogjødsel 
er et fullverdig, 

bærekraftig 
gjødselsprodukt 

som er 100 %  
biologisk. 

Biogjødselen fra Den 
Magiske Fabrikken er 
nok til å produsere 30 
millioner brød hvert år.

VISSTE DU AT DET FREMDELES KASTES 
MYE MATAVFALL I RESTAVFALLET? FOR Å 
KUNNE GJENVINNE MATAVFALLET PÅ BEST 
MULIG MÅTE MÅ DETTE SORTERES UT I 
EGEN BEHOLDER.

Matavfallet som kildesorteres

behandles på Den Magiske Fabrikken 

hvor det blir til klimavennlig  

biogass og verdifull biogjødsel  

til produksjon av ny mat.

Når matavfallet blir til  

biogjødsel beholdes flere
 

viktige næringsstoffer,  

som eksempelvis nitrogen og 

fosfor, i kretsløpet.

×  

×  
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Sankthansaften
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Sommersolverv Sankthans

Unions-
oppløsningen

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI GLASSEMBALLASJE?

Fordi det er...ansvarligog veldig 
enkelt!

På mottaket tømmes glass- og metallemballasje på et bånd. Magneter sorterer ut 
stål og aluminium og dette går til metallgjenvinning. Glassemballasjen fortsetter 
videre og blir knust. Det blir gjennomlyst i en stor maskin. Maskinen kan sortere 
glassbitene etter fargenyanser og knuse dem ned i ønsket størrelse. Lys leser 
fargen på hver minste glassbit og sorterer slik innstillingen gir beskjed om. 
Råstoffet fra glassemballasjen selges til glassverk som smelter det om til ny 
glassemballasje. Råstoffet kan også brukes til å lage isolasjon til hus, isolerende 
materiale til veibygging og byggeblokker.

Husk at glass- og metallemballasje skal legges løst i beholder, uten pose. 
Takk for at du kildesorterer!

Glass kan  
gjenvinnes 

 uendelig mange 
ganger.

Gjenvunnet, knust 
glass blir brukt som 
refleks i trafikkskilt.

GLASS SOM IKKE ER EMBALLASJE (FOR  
EKSEMPEL PORSELEN, STEINTØY, ILD-
FASTE FORMER) HAR EGENSKAPER SOM 
KAN ØDELEGGE FOR GJENVINNINGS- 
PROSESSEN OG SKAL DERFOR SORTERES 
SOM RESTAVFALL.

Når vi bruker kildesortert glass i glassproduksjon sparer vi 20 % energi.

×  

×  

Vi sparer 0,2 kg co  
ekv per kilo material-
gjenvunnet glass-
emballasje.

2
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Dronning Sonja

Kronprins Haakon

Olsok

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI METALLEMBALLASJE?

nyttig

Gjenvinning av metallemballasje er svært ressursbesparende. Ved å gjenvinne 
aluminium bruker man bare 5 % av energien det tar å utvinne nytt, og ved å  
gjenvinne stål bruker man bare 25 % av energien det tar å utvinne stål fra malm. 

Stålet fra f.eks fiskebolleboksen ender opp hos Celsa Stål i Mo i Rana, hvor det 
meste av stålet blir armeringsjern. 

Aluminiums emballasje ender opp hos Metallco Aluminium på Eina. Der blir det 
gjenvunnet til nytt aluminium, som blir brukt til eksempelvis stekepanner, deler til 
rulleski, bildeler etc.

Metall- 
gjenstander som 

ikke er emballasje 
leveres som metall 

på gjenvinnings-
stasjonen. 

Metallemballasje kan  
resirkuleres i nesten
det uendelige uten 
tap av verdi.

METALLEMBALLASJE ER ALL EMBALLASJE 
FOR MAT- OG DRIKKE (UNNTATT DRIKKE-
BOKSER MED PANT), SOM ER LAGET AV 
METALL. RETURORDNINGEN FOR METALL-
EMBALLASJE BLE ETABLERT I 1999.

I Europa i dag blir 95 % av aluminiumskrapet fra biler 
resirkulert. 

Hvor mye emballasjemateriale 

som samles inn i hvert land 

avhenger av mange ting,  

blant annet tiltak fra  

myndighetenes side, pante- 

ordninger, resirkulerings- 

avgifter og til og med reklame.

 

Fordi det er...   og veldig 
enkelt!

×  

×  
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Kronprinsesse
Mette-Marit

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI PAPP?

lønnsomt

Innsamling av emballasjekartong ble etablert i 1995. Kartongene samles inn  
sammen med papir og annen papp. På sorteringsanlegget går kartongen sammen 
med enten papp- eller papirstrømmen videre til materialgjenvinning. 

Bølgepapp brukes først og fremst til transport og eksponeringsemballasje av for 
eksempel møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær og næringsmidler. 

Brun returfiber er en etterspurt og verdifull råvare, og blir etter sortering solgt til 
en papirfabrikk. Bølgepappfibrene blir her løst opp, og papirfabrikken bruker dette 
som råstoff i produksjon av nytt brunt papir, som igjen blir til ny emballasje.

Hvert år 
kjøper vi mer  

enn 45 millioner 
frossenpizzaer –

og pizzaesker.

Pizzaesker kan bli til 
monopolspill.

I NORGE HAR VI DREVET INNSAMLING  
OG GJENVINNING AV BRUKT PAPP SIDEN 
BEGYNNELSEN AV 1930-TALLET.  
VI GJENVINNER NESTEN HUNDRE 
PROSENT AV ALL DEN BØLGEPAPPEN VI 
BRUKER I NORGE?

Fordi det er...
  og veldig 
enkelt!

×  
×  

En gjenvunnet banan- 
kasse sparer like mye  

CO 
 som 3 km i bil.

 
2

For hvert kilo bølgepapp som material gjenvinnes spares ett kilo Co  .2  



TIPS: Ha brannøvelse hjemme.  
Åpen dag på brannstasjonene er lørdag  22. september.
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Høstjevndøgn

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI PLASTEMBALLASJE?

Fordi det er...innovativtog veldig enkelt!
De spanske  

fotballdraktene  
 var laget av  

resirkulerte plast-
flasker i EM 

2016. 

For hver kilo plast 
som gjenvinnes 
sparer vi to kilo olje.

I ORDNINGEN MED SORTERING AV PLAST-
EMBALLASJE, ER DET KUN EMBALLASJEN, 
ALTSÅ VARENS ORIGINALINNPAKNING, 
SOM SKAL LEVERES INN. PRODUKTER AV 
PLAST SOM LEKETØY, KJØKKENTØY OG 
HAGEREDSKAP SKAL IKKE LEVERES. 

innovativt
Total energibesparelse  
ved materialgjenvinning  
er 13,2 kwh pr. innsamlet  
kg  plastemballasje.

 

×  

×  

facebook.com/sandefjordkommune

Plastemballasjen blir sendt til sorteringsanlegg i Tyskland. Rundt 80 prosent av  
det de mottar, sendes videre til plastprodusenter som bruker gjenvunnet plast  
i sin produksjon. 

Resten er etiketter, produktrester, andre sammensatte plasttyper, fukt og lignende. 
Dette blir energiutnyttet. Plasten fra norske husholdninger består av mange for-
skjellige plastkvaliteter. Disse kvalitetene har ulike smeltepunkt, ulike egenskaper 
og kan derfor ikke materialgjenvinnes blandet. Dette er grunnen til at plasten må 
sorteres. Husk at plastemballasjen som sorteres må være tom og ren. 
Takk for at du kildesorterer!

Det trengs 8 plast-flasker for lage en fotballdrakt.
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! TIPS: Oppbevar ikke gass i kjeller eller på loft.

Sommertid
slutt, klokka 
stilles 1 time 
tilbake

Halloween

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Avslutning  
sommerrenovasjon

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR SORTERER VI KLÆR?

Fordi det er...

og veldig enkelt!

Alle typer tekstiler kan leveres til mottak for tøy og tekstiler. Også tekstiler som 
er ødelagte eller har dårlig kvalitet kan leveres, så lenge de er tørre og rene. 

Hvordan levere: Tørre og rene tekstiler pakkes i lukkede poser eller i løst pakkede 
sekker. Disse legges i tekstil containere som står uplassert i ditt nærområde, eller på 
en av våre gjenvinningsstasjoner. 

Hva skjer med det som leveres inn: Tekstilene vil etter levering gjennomgå en 
grundig sortering. Det meste kan brukes om igjen. Det som ikke kan brukes om igjen 
blir materialgjenvunnet til nye tekstilprodukter som f.eks pussefiller. Restprodukter 
som ikke egner seg til ombruk eller materialgjenvinning blir energigjenvunnet. 

Nordmenn  
forbruker i  

gjennomsnitt 35 
plagg per person 

per år.

Det kreves 15 000 liter 
vann for å produsere en 
jeansbukse.

ALLE KVALITETER AV TØY OG TEKSTILER 
KAN LEVERES I TEKSTILCONTAINERE,  
SÅ LENGE DET DU LEVERER ER RENT 
OG TØRT. 

trendy
Det ble generert 452 000 tonn tekstilavfall i Norge i 2015 

×  

×  Om du kjøper et brukt klesplagg i stedet 
for et nytt hver måned, bidrar du til 
å spare utslipp av omtrent 20 kilo CO

 
 i 

løpet av ett år. 
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November
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN
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Farsdag

!
TIPS: Aske kan antenne i dagesvis, håndter 
den deretter. Husk at aske er restavfall.

Allehelgensdag

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

facebook.com/sandefjordkommune



HVORFOR LAGE JULEGAVENE SELV?

Fordi det er...

Bruk den hyggelige førjulstiden til å gjøre noe sammen, for eksempel lage  
hjemmelagde julegaver. Her er noen tips til miljøvennlige julegaver: 
• Lag et klippekort på tjenester; barnevakt, husvask, massasje, middag e.l.
• Lag en snøkule av tomme syltetøyglass
• Strikk noe som varmer
• Send et julekort, eller ta en telefon til noen du er glad i
• Gi bort et miljøvennlig transportmiddel, for eksempel en sykkel, ski, 
   en spark eller et gavekort på kollektivtrafikk
• Gi bort en god bok som du selv har lest
• Lag en lyslykt av tomme hermetikkbokser
• Gi bort en reparasjon

Vesar  
ønsker alle en  

riktig god jul og  
et fredfylt  

nytt år!

Seks av av ti nordmenn 
vil heller ha mat, opp- 
levelser og tjenester til 
jul enn ting.

GI BORT OPPLEVELSER OG TJENESTER. 
FOR EKSEMPEL EN MIDDAG PÅ RES-
TAURANT, ET TEATERBESØK, ET KURS – 
GJERNE NOE DERE KAN GJØRE SAMMEN.

gøy  og veldig 
enkelt!

Velg gavepapir som kan 
gjenvinnes, du kan for 
eksempel bruke gråpapir, 
avispapir eller esker av papp 
som du kan dekorere.

 
Lag ønskeliste med ting du trenger. Den minst miljø- vennlige gaven er den som  går rett i søpla.

×  

×  
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Desember
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

1. søndag i advent

Vintersolverv

Julaften 1. juledag 2. juledag
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Nyttårsaften

! TIPS: Fyrverkeri - tenk sikkerhet og bruk hodet.

TIPS: Sjekk røykvarsleren og bytt batteri.

Luciadagen

Følg oss på Facebook: facebook.com/vesarvestfold

MATAVFALL PAPIR/PAPP PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  

Hentes lør 22.12
Hentes tors 27.12 
eller fre 28.12 

Gjenvinningsstasjon
stengt.

Gjenvinningsstasjon
stengt.

Hentes man 31.12 
eller ons 02.01 

Hentes tors 27.12 
eller fre 28.12  

Hentes lør 22.12 
eller tors 27.12 

Hentes fre 28.12 
eller lør 29.12  

Oppstart innkjøring ifb. 
med julen.

facebook.com/sandefjordkommune



Sorteringsguide

Plastemballasje er all plast  
som det har vært mat, drikke eller 
andre husholdningsvarer i:
✔ plastfolie, strekkfolie
✔ plastposer (bæreposer, 
 småposer)
✔ plastflasker (sjampo, saft)
✔ plastkanner
✔ plastbegre (yoghurt, rømme)
✔ plastpotter og plantebrett
	 (potetgullposer, kaffeposer) 
✔ påleggsinnpakning o.l.

Ikke kast:
✗ Plastleker, bøtter og   
 kjøkkenredskaper av plast,   
 hagemøbler av plast (som   
 hardplast på gjenvinnings-  
 stasjonen)
✗		 EPS (isopor) og vednett i plast.
✗ støvler og sko (tekstil) 
✗ hageslanger (restavfall)
✗ flasker og kanner som har   
 inneholdt ekstremt brann-
 farlig eller giftig avfall   
 (leveres miljøstasjon for 
 farlig avfall)

Slik gjør du:
Skyll bort de verste matrestene 
med kaldt vann, rist vannet av. 
Er det krevende å få ren embal-
lasjen, kast den i restavfallet. 
Legg plasten i plastsekken.

Trenger du nye sekker, knyt en 
bærepose av plast på en av ute- 
beholderene. Renovatøren  
legger da igjen nye sekker til deg.

✔ matrester (frukt, grønn-
 saker, kjøtt, fisk, ost, 
 yoghurt, bakervarer,  
 matolje, sauser,    
 supper, desserter, 
 eggeskall)
✔ kaffefiltre og -grut
✔ teposer
✔ tørkepapir/servietter kan   
 også kastes som matavfall 

Ikke kast:
✗ aske (restavfall)
✗  bleier (restavfall)
✗  hundeposer (restavfall)
✗  stein og grus 
✗  hageavfall (leveres gratis   
 til gjenvinningsstasjon, 
 alternativt komposteres i   
 egen hage)
✗  blomster og planterester 
 (som hageavfall, evt.  
 restavfall)

Slik gjør du:
Alt avfall legges i matavfalls- 
poser du har fått utdelt. Knytes 
igjen og  legges i beholder med  
brunt lokk. 

Trenger du nye matavfallsposer, 
knyt en tom matavfallspose på 
utebeholderen, så legger reno-
vatøren igjen nye poser til deg. 

✔ aviser og ukeblader
✔ brosjyrer/reklame 
✔ papirposer, f.eks. fra   
 brød og mel
✔ papirsekker
✔ pappesker
✔ kartongesker f.eks. pizza,  
✔ frysevarer, eggekartong, 
✔ vinkartong
✔  doruller/tørkeruller
✔  telefonkataloger
✔ konvolutter
✔ pocketbøker
✔  kartonger for melk, fløte,  
 juice, puddinger, sauser, 
 vaskemidler

Ikke kast:
✗ innbundne bøker (leveres 
 gjenvinningsstasjon eller 
 bruktbutikk/
 loppemarked.    
 Ødelagte bøker kastes i 
 restavfall)
✗ tørkepapir 
 (kastes i matavfall)
✗ tilgriset papir (kastes 
 i restavfall)
✗ gavepapir/julepapir   
 (kastes i restavfall)

Slik gjør du:
Legges i beholder med blått 
lokk. Kartonger skylles og 
tørkes. Du trenger ikke å fjerne 
korkene fra kartongene. Har du 
for mye papir, kan du bestille 
en større beholder gratis hos 
Sandefjord kommune.

Plastemballasje Glass- og  
metallemballasjePapir og pappMatavfall

Glass og metall som det har  
vært mat, drikke eller andre 
husholdningsvarer i:
✔ glass (syltetøy, sauser,  
	 barnemat med lokk)
✔ flasker (saft, vin med korker)
✔ hermetikkbokser 
✔ aluminiumsfolie 
✔ folieformer, fra f.eks.  
	 fiskegrateng
✔ tomme telys
✔ tuber (majones, kaviar)
✔ matfett- og kremspraybokser  
 (andre spraybokser skal 
 leveres som farlig avfall)

Ikke kast:
✗ vinglass, krystall  
 (restavfall)
✗ porselen, keramikk  
 (restavfall)
✗ ildfaste former 
 (restavfall)
✗ vindusruter (leveres 
 gjenvinningsstasjon)

Slik gjør du:
Lever glass- og metallembal-
lasje i iglo på returpunkt. 
Returpunktene i Sandefjord 
finner du på neste side.  



Restavfallet er det som er  
igjen når det gjenvinnbare 
avfallet er sortert ut:
✔  tilgriset papir og  
 tilgriset plast 
✔ bleier og bind
✔ porselen og keramikk
✔ ildfaste former
✔ kald aske og sneiper
✔ cd’er
✔ bomull, plaster, bandasjer, 
✔ gummi
✔ gavepapir/julepapir

Slik gjør du:
Avfallet legges i bæreposer 
før det legges i beholder med 
grått lokk.

For mye restavfall?
Har du for mye avfall i en  
periode, kan du bestille ekstra-
sekker hos din kommune. Har 
du for mye avfall permanent, 
kan du mot økning i gebyret 
bestille større beholder.  
Er du sikker på at du sorterer 
godt nok?

Ikke kast:
✗  gjenvinnbart avfall
✗ farlig avfall
✗ EE-avfall

Farlig avfall er maling, beis, 
lakk, bunnstoff, olje, bensin, 
løsemidler, plantevernmidler, 
syrer, kvikksølv, spraybokser*, 
propanflasker, brannsluknings- 
apparat, rengjøringsmidler, og 
batterier (inkl. bilbatterier). 

Slik gjør du:
Leveres gratis i original embal-
lasje (eller annen emballasje 
som du merker selv) til miljø-
stasjon eller til en av våre gjen-
vinningsstasjoner.

Miljøstasjoner finner du ved 
noen bensinstasjoner/butikker 
i din kommune. 

* Bokser med matfett og krem 
kastes som metallemballasje.

Elektrisk og elektronisk avfall er 
hvitevarer, radio/TV, datautstyr, 
elektriske apparater, verktøy og 
leker, mobiltelefoner, sparepærer, 
lyspærer, blinkesko og vanlige 
batterier. Altså alle produkter 
som bruker eller leder strøm.

Slik gjør du:
Leveres gratis til butikker som 
selger liknede produkter eller 
gjenvinningsstasjonen. Du 
trenger ikke å kjøpe nytt for å 
levere. Butikken plikter å ta i 
mot dersom de selger lignende 
produkter.

Farlig avfallRestavfall EE-avfall

Tekstiler er klær, sko, accesoirer 
og tekstiler fra husholdningen 
som for eksempel duker, hånd-
klær, gardiner, puter, dyner,  
sengetøy, myke leker o.l.

Du kan levere alle kvaliteter av 
tøy og tekstiler, også det som 
er slitt og ødelagt. Men det er 
viktig at det du leverer er rent 
og tørt. 

Slik gjør du: 
Tørre og rene tekstiler pakkes 
i lukkede poser eller i løst 
pakkede sekker. Posene legges 
i en tekstilcontainer som står 
utplassert i ditt nærområdet, 
eller på en av våre gjenvin-
ningsstasjoner. 

Tekstiler

Miljøstasjoner

Her leverer du farlig avfall. Miljøstasjonene er 
låst med nøkkel som du kan hente på nærmeste 
bensinstasjon, postkontor eller butikk.

✔  Shell/7-Eleven Park, Sandefjordsveien 7

Visste du at... 

...fremmede, skadelige plantearter ikke skal kastes som hageavfall? Svartelistede 
plantearter sprer seg lett, og for å unngå dette skal disse planteartene pakkes i sekker 
eller poser og leveres som restavfall på din nærmeste gjenvinningsstasjon.  
Mer informasjon om skadelige plantearter finner du på www.vesar.no.



Returpunkter
her kan du levere glass- og metallemballasje, og hele og rene klær.

STEDER GLASS/METALL KLÆR

Coop - Obs Fokserød • • 

Coop - Prix Krokemoveien • 

Rema 1000 Pindsle • • 

Kiwi - Moveien • • 

Kiwi - Laskentunet • •  

Aagaards Plass • • 

Coop Prix - Museumsgata • • 

Rema 1000 - Kamfjordgata • 

Meny Indre havn • • 

Coop Prix - Fjellvikbakken • • 

Rema 1000 - Thorøya • • 

Meny- Haslesenteret • 

Coop Ekstra - Mosserød • •

Soleveien 2  •

Rema 1000 Østerøyveien • •

Kiwi Ranvikskogen • • 

Meny Arena - Nygårdsveien •

Rema 1000 - Tempokrysset • •

Meny Stadiontunet - Krokemoveien • •

Joker - Pukkestad • 

Joker - Moveien   •

Kiwi Kilgata -  Kilgata 8 •  • 



Sandefjord kommune har system for kildesortering av avfall fra  
husholdninger og fritidsboliger. Husholdningene gjør en betydelig 
innsats ved å sortere avfallet sitt, og på den måten holde avfalls-
mengdene til deponi nede. 

Avfall av tre typer hentes ved husstandene:
Matavfall:  Hver uke
Papp og papir: Hver 3 uke
Restavfall:  Hver 3 uke
Plastemballasje:  Hver 3 uke

I tømmekalenderen framgår det hvilke uker de enkelte  
avfallstypene tømmes.

Beholdere ved veien
Plassering av kildesorteringsutstyret har stor betydning for  
renovatørens arbeid og dermed for renovasjonskostnadene:

•  Sett utstyret på plant, fast underlag.  
• Transportveien frem til renovasjonsbil skal gi problemfri 
 transport av beholderene, og være fri for trapper og andre 
 hindringer.

Organisering av kildesortering 
Den enkelte husstanden bør tilrettelegge for kildesortering inne i 
huset. Dette gjelder både matavfall, papir, restavfall og annet gjen- 
vinnbart avfall som glass, plast, hermetikkbokser og returflasker.

Til matavfall benyttes kurver for matavfallsposer, som man kan ha inne 
i kjøkkenskapet. 

Renhold av utstyr
Det er abonnentens ansvar å holde beholderne rene. 

Vi henter matavfall, papir, plastemballasje og 
restavfall hjemme hos deg.

Det finnes ulike 
typer ferdige  
sorteringsløsninger 
på markedet. Men 
du kan også bruke 
det du har av esker 
og kasser. Med 
noen klistremerker 
går det lett å skille 
avfallstypene fra 
hverandre.

Kastet gjenvinningsstasjon
Kastet Gjenvinningsstasjon,
Djupsundveien 20, 3214 Sandefjord
(Fra sentrum, følger du skiltingen mot Østerøya.)
Telefon: 33 46 18 00

Åpningstider:
Mandag kl. 07.00 - 18.00
Tirsdag - fredag kl. 07.00 - 17.00
Lørdag kl. 09.00 - 14.00

Type avfall som kan leveres
Husholdninger kan kostnadsfritt levere sortert avfall. 

Avfallet sorteres etter
✔  Metaller 
✔ Glass- og metallemballasje
✔  Papp- og papir (leveres separat) 
✔ Plastemballasje fra husholdning (leveres i spesialsekk som  

 utdeles på Kastet)
✔ Elektronisk avfall (TV, data, elektriske apparater mv.) 
✔ Elektrisk utstyr (kjøleskap, frysere, komfyrer mv.) 
✔ Farlig avfall (maling- og lakkrester, white spirit, kjemikalier  

 o.l, samt impregnert Trevirke og ”pcb-vinduer”) PCB i vinduer   
produsert mellom 1965 – 1975, vinduer med klorparafiner   
(1976-1990)

 ✔  Kvist- og hageavfall
 ✔  Tekstiler, klær, sko (legges i teksstilcontainer)
 ✔  Båter uten innenbords motor opp til 15 fot (se vår hjemmeside 

for mer informasjon om refusjonsordningen for fritidsbåter)

Restavfall, stoffede møbler og øvrig blandet avfall kan leveres mot
avgift (se priser på våre nettsider www.sandefjord.kommune.no). 
All betaling skal i hovedtrekk skje via betalingterminal. Husk mynt 
dersom du ønsker å betale på betalingsautomat.

Hvem kan få tjenesten?
Husholdninger og fritidsboliger i Sandefjord kommune.

Kriterier for å få tjenesten
Levering av mindre kvanta er en forutsetning for å kunne benytte  
tjenesten.

Hva du kan forvente av oss
• Tilpassede åpningstider i forhold til brukernes behov 
• Serviceinnstilte medarbeidere 
• Rask og effektiv mottaksordning 
• Ryddige forhold 
• Forsvarlig viderehåndtering av det leverte avfallet

Hva vi forventer av deg
• Du forholder deg til de regler som gjelder. 
• Du retter deg etter henstillinger fra betjeningen ved  
 stasjonen. 
• Ved uklare forhold henvender du deg til betjeningen.

Hvordan få tjenesten?
Alle som er bosatt i Sandefjord kommune og betaler den årlige 
renovasjonsavgiften, har rett til tjenesten.

Kildesortering og levering av avfall



Har du for liten plass i beholderen eller plastsekken?
Papir/papp: 
Har du for mye papiravfall over tid, kan du uten økning i  
gebyret få en større beholder. Ta kontakt med kommunen.

Plast: 
Du kan levere flere sekker med plast per levering, selv om 
utgangspunktet er 1 sekk per abonnent hver 3. uke.

Restavfall: 
Dersom du av og til har behov for mer plass til restavfall, 
kan du bestille ekstrasekker (min 5 stk.) ved å kontakte kom-
munen. Har du for mye avfall over tid, kan du mot økning i 
gebyret få en større beholder. Ta kontakt med kommunen.

HYTTER

Restavfallsbeholderne skal brukes til restavfall fra 
husholdningen på hyttene, ikke til gamle møbler, 
rivningsvirke og lignende. 

Innhold fra tørrklosett skal IKKE kastes i restavfallet.  
Dette avfallet bør graves ned i området rundt hytta,  
eller tømmes i tømmeanlegg for bobiler/campingvogner.

HUSK!
Beholdere for hytterenovasjon skal brukes av hytteeiere,  
ikke fastboende eller andre.

Å få nye poser til matavfall og  
plastemballasje er enkelt

Slik får du nye matavfallsposer:
Knyt en matavfallspose på avfallsbeholderen, så forstår 
renovatøren at du trenger nye. 

Slik får du nye sekker til plastemballasje:
Knyt en tom, vanlig bærepose av plast (bruk en bærepose  
fra dagligvarebutikk eller annen bærepose av plast) på 
avfallsbeholderen, så forstår renovatøren at du trenger  
nye sekker til plastemballasjen. 

Slik får du nye poser til matavfall og sekker til plastemballasjen.



Notater



Sandefjord kommune,
Kommunalområde for Miljø og Plansaker, 
Telefon: 33 41 63 10
E-post: Miljoplan@sandefjord.kommune.no

NordRen AS, avd. Sandefjord
Industriveien 3, 3270 Larvik
Telefon: 99 09 70 46, 
E-post:  post.sandefjord@nordren.no

KASTET GJENVINNINGSSTASJON
Djupsundveien 20, 3214 Sandefjord
(Fra sentrum, følger du skiltingen mot Østerøya.)
Telefon: 33 46 18 00 

Åpningstider på gjenvinningsstasjonen:
Mandag kl. 07.00 - 18.00
Tirsdag - fredag kl. 07.00 - 17.00
Lørdag kl. 09.00 -14.00
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Takk for at du sorterer.    
Fortsett med det.

Varslingsapp for avfall
I starten av 2018 vil det bli lansert en varslingsapp for avfall. Følg med på Vesars 
hjemmeside eller facebookside for informasjon om når denne er tilgjengelig. 

Med appen «Min Renovasjon» får du oversikt over hentedagene dine, og du kan 
aktivere varsler på mobilen slik at du får varsling i forkant av avfallshentingen  
hos deg. Du vil også finne informasjon om kildesortering og informasjon om  
gjenvinningsstasjoner i appen. 

Appen «Min Renovasjon» laster du gratis ned fra Google Play (for Android)  
eller App Store (for iPhone). Du må velge hvilken kommune du tilhører første  
gang du tar appen i bruk, og deretter registrere adressen din eller ditt gårds-  
og bruksnummer. 

NYHET!


