sandefjord
Kommune

Bedre kildesortering på
hyttene i Sandefjord!
I sommer henter vi også emballasje av glass, metall og
plast på alle hyttene i Sandefjord.
Hytter som ikke har hatt beholdere for disse avfallstypene, vil innen 1. juni
få utplassert nye beholdere. Ved fellesløsninger vil det plasseres ut beholder
med oransje lokk for emballasje av glass og metall, og beholder med lysegrått lokk for plastemballasje.
Dersom du har egne beholdere ved hytta vil du få en beholder med
oransje lokk for emballasje av glass og metall, og en rull med sekker til
plastemballasje.
De nye beholderne vil utplasseres innen 1. juni, og fra og med 1. juni vil innsamlingen starte opp i tråd med henterutene i kildesorteringskalenderen.
Se informasjon om hvordan du skal sortere av emballasje for glass og metall
og plastemballasje på neste side.
Lurer du på hva som skal sorteres hvor?
Søk det opp på sortere.no!
Hva hentes når?
I kildesorteringskalenderen får du oversikt over hvilke avfallstyper som
hentes i hvilken uke. Du kan også benytte appen Min Renovasjon, her kommer også hentedag for avfallet opp.
Vi gjør oppmerksom på at avfallet ikke alltid vil hentes på hentedag som
kommer opp i appen for de som tilhører fellesløsninger. Oppsatte henteuker
i kalenderen for når de ulike avfallstypene hentes vil være gjeldende for alle.

KONTAKT OSS:
E-postadresse: miljoplan@sandefjord.kommune.no
For spørsmål om ordningen, beholdere, informasjon
om gjenvinningsstasjonen o.l. ta kontakt med:
Sandefjord kommune, E-post: miljoplan@sandefjord.kommune.no
tlf 33 41 60 00, www.sandefjord.kommune.no
Er ikke avfallet hentet, eller om du trenger poser eller
sekker, ta kontakt med:
NordRen As, e-post post.sandefjord@nordren.no,
tlf. 99 09 70 46.

Kildesortering i Sandefjord
– Slik gjør du
Hentes hjemme

› Matavfall, hentes hver uke
Dette er matrester og skrell, kaffefilter med kaffegrut, teposer o.l. Matavfallet
sorteres i egen matavfallspose, og legges i beholder med brunt lokk.
› Plastemballasje, hentes hver 3. uke
Dette er plast som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsartikler
i, som plastbegre, plastflasker, påleggsinnpakninger, plastfolie o.l.
Plastemballasjen skal være tom og ren før den kastes. Fellesløsning med
beholder: legg plastemballasjen i en vanlig plastpose, knyte igjen og legg
posen i de nye beholderne merket med «plastemballasje». Egne beholdere:
legger plastemballasjen i den gjennomsiktige sekken som deles ut av renovatøren. Denne sekken knytes igjen i toppen og settes frem henteuke for
plastemballasje.
› Papir og papp, hentes hver 3. uke
Dette er aviser, melk- og juicekartonger, pappesker, brosjyrer/ reklame,
ukeblader o.l. Legges rett i beholder med blått lokk.
› Restavfall, hentes hver 3. uke
Dette er det som er igjen når det gjenvinnbare avfallet er sortert ut, som:
bleier, bind, bomull, plaster, bandasjer, gummi, tilgriset papir og plast o.l.
Legges i en knytt pose i beholder med mørk grått eller grønt lokk.
› Emballasje av glass og metall, hentes hver 6. uke
Dette er glass og metall som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, som: Hermetikkbokser, syltetøyglass, glassflasker, aluminiumsfolie o.l.
Emballasjen skal være tom, skyll lett for å fjern rester. Emballasje av glass og
metall legges løst i beholder med oransje lokk (uten pose).

Leveres

› Farlig avfall
Dette er maling, beis, løsemidler, rengjøringsmidler mm. Leveres gratis på en
miljøstasjon eller en gjenvinningsstasjon.
› EE-avfall
Dette er elektronisk og elektrisk avfall som hvitevarer, elektriske apparater,
leker med lys og lys, lyspærer, batterier. Leveres gratis til forhandler
av liknende produkter eller til en gjenvinningsstasjon.
› Tekstiler
Dette er klær, sko accessoirer og tekstiler som duker,
sengetøy o.l. Leveres i lukkede poser eller løs pakkede sekker
i en tekstilcontainer eller til gjenvinningsstasjon. Tekstilene
må være rene og tørre, ellers kan man levere alle
kvaliteter av tekstiler.
› Grovavfall
Dette er møbler, bygningsavfall, større gjenstander.
Leveres til en gjenvinningsstasjon.
› Hageavfall
Dette er løv, gress, kvist, bark,
greiner o.l. Leveres gratis til en
gjenvinningsstasjon.

