S A N D E F J ORD
KO M M U N E

kildesorteringskalender

2019

KRETSLØPET TIL TEKSTILER

TAKK for at du leverer klærne dine til gjenvinning. Visste du

at alt av klær og tekstiler kan leveres inn, så lenge de er tørre og
rene? Også hullete klær, enslige sokker og tekstiler med flekker
som ikke går vekk. Klærne blir enten gjenbrukt eller gjenvunnet.
Ved å gjenvinne klærne så kan produksjon av nye klær og tekstiler
reduseres noe som også reduserer miljøbelastningen man får ved
å produsere nytt.

1. Tekstiler og klær leveres fra forbruker til gjenvinning
2. Tekstilene sorteres 3a. Gjenbruk i Norge og andre steder i verden
3b. Nye produkter 3c. Redesign 3d. Energigjenvinning
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Hentes man 31.12
eller ons 02.01
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(1)

(2)

(3)

UKE 4

Prinsesse
Ingrid Alexandra

UKE 5

MATAVFALL

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

TIPS: Sjekk røykvarslerne og rømningsveier.

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

SANDEFJORD

1

(31) Nyttårsdag

UKE 1

TORS

KRETSLØPET TIL PAPIRET

TAKK for at du kildesorterer papir og papp, slik at dette kan

gjenvinnes. Ved å gjenvinne aviser, bidrar man til reduksjon av
både skogshogst og energiforbruket som kreves for å produsere
nye papirprodukter. Aviser som levers til gjenvinning blir til nytt
avispapir. Takk for at du kildesorterer!

1. Forbruker kjøper og kildesorterer 2. Innsamling og levering
3. Gjennvinningsfabrikk 4. Papiret rives opp i små biter, blandes med
vann og trykksverten fjernes 5. Papirmassen tørkes, presses og rulles
opp på store ruller som sendes ut på papirmarkedet som ny råvare
6. Ut i butikk og forbruker
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FEBRUAR
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FRE

LØR

SØN

(31)
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Valentinsdag
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Kong Harald
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(1)
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(3)

(28)
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UKE 6
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UKE 7
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UKE 8
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UKE 9
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Samefolkets dag

3

Morsdag

10

Andebu/Stokke*

MATAVFALL

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

TIPS: Sjekk slukkemidler, ha en plan for brann.

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

SANDEFJORD

(30)

UKE 5

KRETSLØPET TIL MATAVFALLET
7

TAKK for at du kildesorterer matavfallet ditt. Matavfallet blir

sendt til Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Der blir matavfall gjenvunnet til klimavennlig biogass til busser, renovasjonsbiler og andre kjøretøy, og til verdifull biogjødsel til produksjon
av ny mat. Takk for at du kildesorterer!

1. Forbruker 2. Innsamling og levering 3. Den Magiske Fabrikken
4a. Biogjødsel 4b. Biogass 5. Landbruket og veksthus 6. Butikk
og forbruker 7. Biogass som drivstoff til blant annet busser og
renovasjonsbiler
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UKE 10
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UKE 11
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UKE 12
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UKE 13

25

26

Kvinnedagen

Andebu/Stokke*

!

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Bråtebrenning av avfall er forbudt, bruk gjenvinningstasjon!
Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

Fastelavn

Sommertid,
klokka stilles
1 time frem

3

31

SANDEFJORD

2

(25)

MATAVFALL

SØN

1

UKE 9

Vårjevndøgn

LØR

KRETSLØPET TIL PAPPEN

TAKK for at du levere esker og kartonger til gjenvinning.

Fordi papp og papir er et verdifullt råstoff, er det viktig at det blir
sortert ut og levert til gjenvinning. Pappesker som levers til gjenvinning blir til ny papp. Takk for at du kildesorterer.

1. Forbruker sorterer 2. Innsamling og levering 3. På sorteringsanlegget presses pappen i store baller 4. Dette selges til papirfabrikker hvor pappfibrene blir løst opp 5. Dette råstoffet blir brukt i
produksjonen av ny emballasje 6. Ut i butikk
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Palmesøndag
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1. påskedag

21

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.

UKE 15

8
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UKE 16
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Skjærtorsdag

18

Langfredag

Oppstart
sommerrenovasjon

UKE 17

2. påskedag

22
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MATAVFALL

Hentes tirs 16.04
eller ons 17.04

24

Gjenvinningsstasjon
stengt.

Hentes ons 17.04
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(2)

(3)

(4)

(5)

Hentes ons 24.04
eller tors 25.04

Hentes tirs 23.04
eller ons 24.04

Hentes tirs 23.04

UKE 18

Hentes man 15.04
eller tirs 16.04

Hentes lør 13.04
eller man 15.04

Hentes lør 13.04

30

PAPIR/PAPP

(1)

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Bålbrenning forbudt i skog og mark fra 15. april - 15. september.
Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

SANDEFJORD

1

UKE 14

TORS

KRETSLØPET TIL GLASSEMBALLASJE

TAKK for at du kildesorterer! På et år gjenvinnes 16 kg

glassemballasje som du har kildesortert. Av dette lages det
nye produkter som syltetøyglass og isolasjonsmateriale.
Glassemballasje er en verdifull ressurs som kan gjenvinnes i
det uendelige. Når du kildesorterer bidrar du til å gi nytt liv til
eksisterende glassemballasje, og du bidrar til at miljøet spares for
unødig bruk av energi og ressurser.

1. Forbruker 2. Innsamling og levering 3. På gjenvinningsanlegget
skilles glass og metall. Glasset blir sendt til glassverk i Europa
4a. Ny glassemballasje 4b. Vareproduksjon av bygnings- og isolasjonsmaterialer 5. Vareproduksjon 0. Råvarer fra naturen
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Husk endringer av hentedag i forbindelse
med høytidsdagene.

UKE 19
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Hentes tirs 30.04
eller tors 02.05
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Andebu/Stokke*

UKE 20

Hentes ons 15.05
eller tors 16.05

UKE 21
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UKE 22

27
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Kristi
Himmelfartsdag

Grunnlovsdag

Hentes tors 16.05

Hentes ons 29.05
eller fre 31.05

MATAVFALL

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

SANDEFJORD

UKE 18

TIRS

KRETSLØPET TIL PLASTEMBALLASJE

TAKK for at du kildesorterer plastemballasjen. Hver og en av
oss leverer 13 kg til gjenvinning årlig. Når vi gjenvinner en kilo
plast, sparer vi to kilo råolje. Ved å gjenvinne plastemballasje til
nye produkter i stede for å produsere helt nytt reduseres CO2
utslipp. Husk at plastemballasjen skal være tom og ren når den
legges til gjenvinning. Takk for at du kildesorterer!

1. Forbruker 2. Sortering og innsamling 3. Oppsamling og pressing
før det fraktes til Tyskland 4. Plasten blir sortert i 5-7 ulike kvaliteter
5. De enkelte plastkvalitetene er råvarer videre til plastindustrien som
bruker dette i sin produksjon 6. Butikk
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Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.

UKE 23

UKE 24

2. pinsedag
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1. pinsedag

9
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Hentes tirs 11.06
eller ons 12.06

Hentes tirs 11.06

UKE 25

Unionsoppløsningen

Sommersolverv

Sankthansaften

23

Andebu/Stokke*

UKE 26

MATAVFALL

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

30

SANDEFJORD

UKE 22

TIRS

BEHANDLING AV FARLIG AVFALL

TAKK for at du leverer inn farlig avfall til gjenvinning. Ved å

levere farlig avfall blir det tatt hånd om på en forsvarlig måte,
og de skadelige stoffene tas ut av kretsløpet. På denne måten
unngår vi at miljøgifter slipper ut i naturen og utgjør en trussel for
mennesker, dyr og planteliv. Takk for at du kildesorterer.
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1. Forbruker 2. Levering miljøstasjon/gjenvinningstasjon
3a. Energigjenvinning ved prosessanlegg som er egnet for farlig avfall
3b. Deponering
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Dronning Sonja

Andebu/Stokke*

MATAVFALL

SØN

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

SANDEFJORD

UKE 27

FRE

KRETSLØPET TIL EE-AVFALLET

TAKK for at du kildesorterer mobiltelefoner, leker med lyd og

lys og andre elektriske og elektroniske produkter som EE-avfall.
Ved å levere EE-avfallet til gjenvinning unngår vi at miljøgifter
slipper ut og forurenser miljøet. I tillegg sparer vi både CO2 utslipp
og energi ved å gjenvinne batteriene og metallene i EE-avfallet.
Takk for at du kildesorterer!

1. Forbruker 2. Ødelagte mobiler og andre produkter som bruker
batteri eller strøm leveres til en gjenvinningsstasjon eller en forhandler
som selger lignende produkter 3. EE-avfallet demonteres og de ulike
produkttypene skilles fra hverandre 4. Metallene spaltes fra hverandre
og inngår i nye produkter 5. Butikk
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Andebu/Stokke*

UKE 34

Kronprinsesse
Mette-Marit

UKE 35

MATAVFALL

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

SANDEFJORD

(29)

UKE 31

KRETSLØPET TIL HAGEAVFALLET

TAKK for at du leverer hageavfall på gjenvinningsstasjonen.
Hageavfall blir kompostert og gjenvinnes til ny næringsrik
kompostjord. Jorda inneholder verdifulle næringsstoffer som
reduserer behovet for fossil kunstgjødsel. Takk for at du
kildesorterer.
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5

2
1. Hageavfallet samles inn fra hagen 2. Leveres til en
gjenvinningsstasjon 3. Hageavfallet komposteres.
4. Kompostjord 5. Brukes i hager og parker.
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Andebu/Stokke*

UKE 38

UKE 39

UKE 40

Høstjevndøgn

MATAVFALL

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

TIPS: Ha brannøvelse hjemme.
Åpen dag på brannstasjonene er lørdag 21. september.

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

SANDEFJORD

UKE 35

KRETSLØPET TIL METALLEMBALLASJEN

TAKK for at du leverer hermetikkboksene dine og annen

metallemballasje til gjenvinning. Hver og en av oss levere årlig 3 kg
metallemballasje til gjenvinning. Materialgjenvinning av aluminium
gjør at vi reduserer utslipp og unngår å tømme naturen for råstoffer
som følge av gruvevirksomhet og raffinering.
Takk for at du kildesorterer.

1. Forbruker 2. Innsamling og levering 3. På gjenvinningsanlegget
skilles metalltypene fra hverandre. Metallemballasjen smeltes om, og
selges som råvarer til smelteverkene fortrinnsvis i Norge
4. Ny metallemballasje 5. Vareproduksjon 0. Råvarer fra naturen
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Halloween
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(1)
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Avslutning
sommerrenovasjon
UKE 43

Sommertid
slutt, klokka
stilles 1 time
tilbake

27

Andebu/Stokke*

UKE 44

MATAVFALL
!

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

TIPS: Oppbevar ikke gass i kjeller eller på loft.

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

(3)

SANDEFJORD

UKE 40

KRETSLØPET TIL BATTERIER

3

TAKK for at du leverer batterier til gjenvinning. Når batteriene

gjenvinnes reduserer man behovet for jomfruelige materialer. Samtidig blir de batteriene som inneholder miljøfarlige stoffer håndtert
på en sikker måte, slik at man unngår at de miljøfarlige stoffene
havner i naturen. Takk for at du kildesorterer.

1. Forbruker 2. Tomme batterier leveres til gjenvinningsstasjon eller
butikk 3. Sendes til gjenvinning i Europa 4. Stoffene og metallet
gjenvinnes i produksjon av nye produkter 5. Butikk
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UKE 48
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(1)

MATAVFALL

!

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALl

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall
TIPS: Aske kan antenne i dagesvis, håndter den deretter. Husk at aske er restavfall.
Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

3

Farsdag

10

SANDEFJORD

UKE 44

MILJØVENNLIGE JULETIPS

TAKK for at du kildesorterer i jula! Gavepapir fra jule-

gavene skal i restavfallet. Julepapir som er glanset og har
mye farge har en dårlig papirkvalitet, som ikke er egnet for
gjenvinning. Dette papiret har lite papirfiber, og inneholder
fargestoffer og leire. Husk at også gavebåndet skal i restavfallet. Takk for at du kildesorterer.

Gjør klar sekker
for kildesortering av de ulike
avfallstypene før du starter
med åpningen av gaver på
julaften. Gi bort gaver som
ikke trenger å pakkes inn,
som mat, konserter, naturopplevelser, tjenester.

Tips til alternativ
innpakning:
*Pappesker *Gråpapir
*Avispapir *Stoffrester
*Stoffposer

DESEMBER
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(25)
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(26)
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LØR

SØN
(30) 1. søndag i advent
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Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.
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(3)

(4)
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UKE 49

Andebu/Stokke*

24

Gjenvinningsstasjon
stengt.
Hentes lør 21.12
eller man 23.12

Hentes lør 21.12

30

UKE 1

Julaften

Nyttårsaften

2. juledag

Hentes fre 27.12
eller lør 28.12

(1)

Hentes tirs 31.12
eller ons 02.01

PAPIR/PAPP

PLASTEMBALLASJE

TIPS: Sjekk røykvarsleren og bytt batteri.
!

25

Hentes man 23.12
eller fre 27.12

31

Gjenvinningsstasjon
stengt.

MATAVFALL

1. juledag

Luciadagen

Hentes ons 02.01
eller tors 03.01

NB! Kun ikkegjenvinnbart avfall

TIPS: Fyrverkeri - tenk sikkerhet og bruk hodet.
Følg oss på Facebook: facebook.com/sandefjordkommune
Last ned appen "Min Renovasjon", få varsel om hentedager med mer.

22

Hentes lør 28.12

(2)

RESTAVFALl

Vintersolverv

*GLASS- OG
METALLEMBALLASJE
Henteordning kun i
Andebu/Stokke

SANDEFJORD

UKE 48

TIRS

SORTERINGSGUIDE
Matavfall

Plastemballasje

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

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
✔ påleggsinnpakning o.l.

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)

Ikke kast:
✗ Plastleker, bøtter og
kjøkkenredskaper av
plast, hagemøbler av 		
plast (som hardplast på
gjenvinningsstasjonen)
✗ støvler og sko (tekstil)
✗ hageslanger (restavfall)
✗ flasker og kanner som har
inneholdt ekstremt brannfarlig eller giftig avfall 		
(leveres miljøstasjon for
farlig avfall)

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

Slik gjør du:
Skyll bort matrestene med
kaldt vann og ta en runde
med oppvaskbørsten om
nødvendig. Er det krevende
å få ren emballasjen, kast den
i restavfallet. Legg plasten i
plastsekken.

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

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

Papir og papp

Glass- og
metallemballasje

✔ 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

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:
✗ 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)

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

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 for
deg som bor i Sandefjord
og Vesar for deg som bor i
Stokke eller Andebu.

Slik gjør du i Sandefjord:
Lever glass- og metallemballasje i iglo på returpunkt.
Returpunktene i Sandefjord
finner du på
neste side.
Slik gjør du i Stokke/Andebu:
Legg emballasjen rett i oransje
innebeholder eller i avfallsbeholder med oransje lokk,
uten pose. For å unngå lukt kan
du skylle emballasjen først, men
dette er ikke påkrevet. Den
oransje innebeholderen skal
settes ut ved siden av de andre
avfallsbeholderne kvelden før
hentedagen din.

Restavfall
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
Ikke kast:
✗ gjenvinnbart avfall
✗ farlig avfall
✗ EE-avfall
Slik gjør du:
Avfallet legges i bæreposer før det legges i
beholder med grått/
grønt lokk.
For mye restavfall?
Har du for mye avfall i en
periode, kan du bestille
ekstrasekker hos Vesar
eller i 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?
*Bor du i Stokke/andebu bestiller
du hos Vesar, bor du i Sandefjord
bestiller du hos Sandefjord
kommune.

Tekstiler
Tekstiler er klær, sko,
accesoirer og tekstiler fra
husholdningen som for
eksempel duker, håndklær,
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
gjenvinningsstasjoner.

Farlig avfall
Farlig avfall er maling,
beis, lakk, bunnstoff,
olje, bensin, løsemidler,
plantevernmidler, syrer,
kvikksølv, spraybokser*,
propanflasker, brannslukningsapparat, rengjøringsmidler, og
batterier (inkl. bilbatterier).
Slik gjør du:
Leveres gratis i original
emballasje (eller annen
emballasje som du merker
selv) til miljøstasjon eller
til en av våre gjenvinningsstasjoner.
Miljøstasjoner finner du
ved noen bensinstasjoner/
butikker i den enkelte
kommune.
* Bokser med matfett og
krem kastes som metallemballasje.

EE-avfall
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:
Du trenger ikke å kjøpe nytt
for å levere. Butikken plikter
å ta i mot dersom de selger
lignende produkter.

RETURPUNKTER
Her kan du levere glass- og metallemballasje, og hele og rene klær.

!

Fra høsten 2019 vil det bli innført henteordning for glass- og metallemballasje ved alle husstander i
Sandefjord. Det vil bli sendt ut en egen informasjon om dette til de som ikke har denne ordningen.
I takt med at det innføres en henteordning for alle i 2019 vil returpunkt for glass- og metallemballasje
ved dagligvareforretningene fases ut.

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

•		 •

KILDESORTERING
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 avfallsmengdene til
deponi nede.

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

Avfall av tre typer hentes ved husstandene:
Matavfall:
Hver uke
Papp og papir:
Hver 3 uke
Restavfall:
Hver 3 uke
Plastemballasje:
Hver 3 uke
Glass- og metallemballasje Hver 6 uke
(kun i Lardal)
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 gjenvinnbart 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.

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.

LEVERING AV AVFALL
Kastet gjenvinningsstasjon

Djupsundveien 20, 3214 Sandefjord
(Fra sentrum, følger du skiltingen mot Østerøya.)
Telefon: 33 46 18 00
Åpningstider:
Mandag
Tirsdag - fredag
Lørdag

kl. 07.00 - 18.00
kl. 07.00 - 17.00
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.

Rygg gjenvinningsstasjon tar som tidligere imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke.

Rygg gjenvinningsstasjon
Taranrødveien 93, 3171 Sem
(Se mer informasjon om gjenvinningsstasjonen og hva
du kan levere på www.vesar.no)

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag - fredag
Lørdag

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
Shell Kodal Bensin og Kiosk, Sagmyra 4, Kodal
YX Andebu Bensin og Service, Andebuveien 802, Andebu
Cirkle K Stokke Bilservice, Storgt. 2, Stokke
Kiwi Vear, Vearsenteret, Vear
Shell 7-eleven, Sandefjordveien 7, Sandefjord

kl. 10.00 - 18.00
kl. 10.00 - 17.00
kl. 09.00 - 14.00

HUSK!
Gjenvinningsstasjonene er stengt på
alle helligdager/høytidsdager (røde
dager), samt påskeaften, julaften og
nyttårsaften.
På gjenvinningsstasjonen leverer du
sortert avfall gratis, og blandet mot
betaling.

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.
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.) Har du for mye avfall
over tid, kan du mot økning i gebyret få en større beholder.

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.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonen:

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

Mandag
Tirsdag - fredag
Lørdag

Sandefjord kommune,
Kommunalområde for Miljø og Plansaker,
Telefon: 33 41 63 10
E-post: Miljoplan@sandefjord.kommune.no
www.sandefjord.kommune.no
NordRen AS, avd. Sandefjord
Industriveien 3, 3270 Larvik
Telefon: 99 09 70 46,
E-post: post.sandefjord@nordren.no
Vestfold Avfall og Ressurs AS,
Taranrødveien 95B, 3171 Sem
Telefon: 33 35 43 80
E-post: post@vesar.no
www.vesar.no

kl. 07.00 - 18.00
kl. 07.00 - 17.00
kl. 09.00 - 14.00

DESIGN, IDÉ OG PRODUKSJON: OCTOBER DESIGN AS

KASTET GJENVINNINGSSTASJON

KALENDEREN ER TRYKKET PÅ CYCLUS OFFSET, SOM ER LAGET AV 100 % RETURFIBER.

Fortsett med det.

KILDELISTE: LOOP.NO, GRONTPUNKT.NO VESAR.NO, SIRKEL.NO OG FRETEX.NO

for at du sorterer.

