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Fra september kan du samle emballasje av glass og metall i egen beholder 
hjemme. Tiltaket blir iverksatt i tråd med vedtatt avfallsplan for Sandefjord 
kommune for å få en lik servicegrad i hele kommunen, samt at vi med litt 
hjelp fra deg øker innsamlet mengde av dette avfallet. Tiltaket medfører 
ingen endring av hentefrekvens for det øvrige avfallet som hentes.

Utlevering av beholdere
Utplassering av beholdere starter i uke 26 og vil pågå frem til 1. september. 
Utplassering av beholdere ved fellesløsninger starter i uke 29. Utplassering 
foregår i samarbeid med vår renovatør – NordRen AS.

Alle eneboliger får standard beholder på 140 liter (lik beholder for matav-
fall). Lokkene har samme fargekode som i de kommunene det allerede er 
innført henting av denne typen avfall.

Samarbeids-/fellesløsninger får utlevert større beholdere tilpasset sitt  
behov. Disse beholderne har har lås på hovedlokket på beholderen og har 
et mindre innkast i toppen med fjærbelastet lokk. Det vil ikke være behov 
for å dele ut nøkler til hovedlokket.

Har du en enkeltløsning og har spesielle utfordringer med å plassere den nye 
beholderen, så kan sende du oss en e-post om dette. Benytt e-postadressen:  
Miljoplan@sfjkom.no med følgende tekst i emnefeltet: Glass og metall –  ditt 
navn og din adresse – kort beskrivelse om utfordringen. Av hensyn til kapa-
sitet på vårt sentralbord ber vi om at nevnte e-postadresse benyttes.

Første tømming
Tømming av emballasje av glass og metall starter i september/oktober og 
vil bli tømt hver 6. uke. Når kjørerutene for emballasje av glass og metall 
er justert inn, vil vi legge inn opplysning om dette i App for renovasjon slik 
at man får nøyaktig informasjon om når avfallet hentes for hver adresse. 

Frem til september oppfordrer vi at eksisterende returpunkt ved 
butikkene benyttes. Kjøretøy som skal tømme emballasje av glass og 
metall vil ikke komme i drift før 1. september. Returpunktene skal avvikles 
senere i høst når alle har fått en løsning ved husstanden.

Les mer om hvordan appen «Min renovasjon» på kommunens nettside. I 
denne får du full oversikt over hva som hentes når samt at du kan legge inn 
varsling før henting. Det ligger også annen informasjon innenfor renovasjons- 
tjenesten i denne appen.

HVORDAN SORTERE?
Hva kan leveres?    
• Syltetøyglass
• Glass det har vært saus i
• Glass det har vært barnemat i
• Vin- og spritflasker
• Saftflasker
• Brus- og ølbokser uten pant
• Hermetikkbokser
• Sølvpapir
• Folieformer f.eks. til fiskegrateng
• Korker av metall
• Lokk (f.eks syltetøyglass)
• Tuber (f.eks majones/kaviar)
• Tomme t-lys av metall

Hva skal ikke leveres?
• Drikkeglass
• Ildfaste former
• Keramikk
• Porselen
• Krystall
• Lyspærer og lysstoffrør
• Plexiglass
• Vinduer
• Gardinstenger
• Persienner
• Kjeler og stekepanner
• Lyslykter
• Vaffeljern

• Plastposer
• Tv- og dataskjermer
• Større ting av metall   
 f.eks bildeler,  
 trampolinedeler m.m.
• Metall som ikke er  
 emballasje
• Glass som ikke er  
 emballasje

Det er  
emballasje av 

glass og metall 
som skal i den nye 

beholderen. 


