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Ta vare på miljøet!
Hva mener vi egentlig med det? 

Hvor er dette miljøet? Det er ikke 
bare et ord eller noen tall - det er de 

gode opplevelsene. Som når du får 
et glimt av rådyr på snehvite jorder. 

Eller følelsen av å puste inn klar 
vinterluft. Da er miljøet der – og det 

er dette vi skal ta vare på.

 Kildesortering trenger ikke å ta lang tid. Med en god løsning 
hjemme blir det en naturlig del av hverdagen, som å sortere  
klesvasken, legge brødet i brødboksen, eller kniv og gaffel på 
riktig sted i skuffen. 

 Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som vi alle kan bidra 
med. Ved å kildesortere tar vi vare på ressursene i avfallet - og 
holder dem i kretsløpet.  

Det er enkelt å kildesortere. 

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

av oss kildesorterer fordi vi er 
opptatt av miljøet, og fordi 

det føles riktig. 

81%

Ca 52 % av avfallet vi kaster  
her i Vestfold går til material- 

gjenvinning. Det vil si at det blir til 
nye råvarer og produkter.
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33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no

UKE 52

UKE 1

UKE 2

UKE 3 Prinsesse Ingrid
Alexandra 13 år

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Nyttårsdag

TIPS: Sjekk røykvarslerne og rømningsveier.

Januar 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 4

UKE 5  30 31  (1) (2) (3) (4)  (5)

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

A

S



Hva gjør vi når vi  
kildesorterer?
Jo, vi holder ressursene i kretsløp – 
og tar på den måten vare på miljøet. 
Verdien av dette kan du kjenne når 
snøen daler fjærlett fra himmelen, 
når den rene vinterluften kiler i nesen 
- og tankene klarner. Da vet du hvor 
mye det er verdt.  

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

Tønsbe
rg / Fo

to
: Anca M

oseng

 Tørre og rene tekstiler pakkes i lukkede poser eller løst 
pakkede sekker. 

 Posene/sekkene legges i tekstilcontainere som står ut- 
plassert i ditt nærområde, eller på en gjenvinningsstasjon.

 Du kan levere alle kvaliteter av tøy og tekstiler, så lenge 
det er tørt og rent. Det som er slitt og ødelagt kan også 
leveres.   

 Det du leverer inn går til gjenbruk eller til produksjon av 
andre tekstilprodukter.  

Visste du at alle klær og tekstiler 
skal kildesorteres? Slik gjør du: 

Det årlige CO2 utslippet 
fra klesproduksjonen til en 

gjennomsnitts skandinaver - 
tilsvarer utslipp fra ca. 2000 
km kjøring med en familiebil. 

På 20 år tilsvarer det en  
kjøretur rundt jordkloden.

20 år



TIPS: Sjekk slukkemidler, ha en plan for brann.

 (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  (1) (2) (3) (4) (5)
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post@vesar.no

UKE 5

UKE 6

UKE 7

UKE 8

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Februar 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 9

Kong Harald 80 år

Valetinsdagen

Samefolkets dag

Fastelavn

Morsdag

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no
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Bestilling av hageavfallssekker i uke 9 og 10* 

HAGEAVFALL
Se mer informasjon
bak i kalenderen.

*mot betaling.



Ta vare på det du har!
Når du kildesorterer tar du vare på noe 
som allerede er laget - og som kan bli 

til noe nytt. Akkurat som om våren, 
når det spirer og gror. Det er bra for 

miljøet, for deg - og for de som  
kommer etter. Slik kan også de  

kjenne den deilige duften av vår.
 

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

 Kjøp brukt eller redesignet, besøk bruktbutikker og loppemarkeder.

 Arranger en byttekveld med venner.

 Sy om, puss opp eller trekk om.   

 Bruk handlenett istedenfor bæreposer i plast.

 Selg og kjøp på nett.

 Gjenbruk er ikke bare miljøvennlig, men også bra for lommeboken.

Tips til gjenbruk: 

Panter du en flaske, sparer 
du nok energi til å fullade 

mobilen 12 ganger.

12x

I 2015 ble 8.707 tonn klær 
og tekstiler levert til UFF. 

Dette gir en klimagevinst på 
43.400 tonn CO2. 81 prosent 
av klærne som ble samlet inn 

gikk til gjenbruk.

Fjærholmen / Foto: Anca Moseng



! Bråtebrenning av avfall er forbudt, 
bruk gjenvinningstasjon!

33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no
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UKE 9

UKE 10

UKE 11

UKE 12

Mars 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 13

Internasjonal 
kvinnedag

Vårjevndøgn Sommertid,
klokken stilles 
1 time frem

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Frist bestilling  
hageavfallssekker*

Bestilling av hageavfallssekker i uke 9 og 10*

Bestilling av hageavfallssekker i uke 9 og 10* 

Utkjøring av bestillte hageavfallssekker uke 11 og uke 12.

Utkjøring av bestillte hageavfallssekker uke 11 og uke 12.
Frist bestilling  
grovavfallshenting*

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

HAGEAVFALL
Se mer informasjon
bak i kalenderen.

*mot betaling.

GROVAVFALL
Se mer informasjon

bak i kalenderen
*mot betaling
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Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

Ditt bidrag betyr noe.
Det du gjør er viktig. Sammen har vi 
fått til mye - i Vestfold er vi gode på 
å kildesortere. Men vi kan få til mer 
sammen. Som en skog av lysende 
hvitveis med tro på våren. 

 Alle artikler som bruker eller leder strøm, skal leveres som EE-avfall.  

 Dette er for eksempel: Leker med lys og lyd, mobiltelefoner, blinke-
sko, batterier, vaskemaskiner og lyspærer.  

 EE-avfall skal leveres til gjenvinningsstasjonen eller til en butikk som 
selger liknende produkter.  

 Når EE-avfallet er samlet inn blir det sendt til demontering, og de 
ulike produkt-typene blir gjenvunnet. 

Slik kildesorterer du EE-avfall:

Elektriske artikler inneholder 
ofte miljøfarlige stoffer. For 
å forhindre at disse stoffene 
lekker ut i naturen og fører  
til skade på natur, dyr og 

mennesker - er det viktig at  
vi kildesorterer  riktig.

12 kg
I 2015 leverte hver  
Vestfolding i snitt  
12 kg EE-avfall.

Gullkrona i Tønsbe
rg / Fo

to
:  B.Aa. Sætrene

s



Bålbrenning forbudt i skog og mark fra 15. april - 15. september.
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UKE 13

UKE 14

UKE 15

UKE 16

April 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 17

Palmesøndag

Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedagPåskeaften

2. påskedag

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Hentes man 10.04 
eller tirs 11.04 

Hentes tirs 11.04 
eller ons 12.04. Hentes ons 12.04Hentes lør 08.04

Gjenvinningsstasjon
stengt.

Oppstart innkjøring ifb. 
med påsken.

Hentes tirs 18.04 
eller ons 19.04 Hentes tirs 18.04

Hentes lør 08.04 
eller man 10.04 

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

HAGEAVFALL
Se mer informasjon
bak i kalenderen.

*mot betaling.

Frist bestilling  
hageavfallshenting*

Oppstart sommerrenovasjon tidl. Stokke
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Hentes ons 19.04 
eller tors 20.04 



Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

Hva er verdifullt for deg?
Å kjenne varmen i luften av vår, som går 
mot sommer. Høre stillheten fra havet 
mens vinden hvisker deg i øret. Stikke 
tærne i det kalde vannet for første gang. 
Vi har alle våre egne opplevelser i  
naturen. Ta vare på dem. 

 1. Skyll, brett og stapp seks kartoner i den syvende.
 2. Skriv navn og telefonnummer på kartongen.
 3. Legg kubben i papirbeholderen. 

	Det deles ut 120 premier på 10 000 kroner og fire premier á 
 100 000 kroner hvert år.  

	Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes seks til syv ganger. 

Bli med i returkartonglotteriet, 
og vinn 100.000!

Det er mindre energikrevende 
å bruke gjenvunnet papir, enn 

å produsere nytt. 

54 kg
Antall kg papir og papp hver 

og en av oss sorterte ut i 
henteordningen 2015.

Vi sparer 13 trær per tonn 
gjenvunnet papir. 

Husøy / Fo
to

: Anita Boysen
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UKE 18

UKE 19

UKE 20

UKE 21

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

Mai 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 22

Norges 
nasjonaldag

Arbeidernes dag

Kristi 
Himmelfartsdag

Frigjøringsdag

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Hentes tirs 02.05 
eller ons 03.05 Hentes tirs 02.05

Hentes man 15.05 
eller tirs 16.05 

Hentes tirs 16.05
eller tors 18.05 

Hentes tors 18.05 
eller fre 19.05 

Hentes man 22.05 
eller tirs 23.05 

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  
Oppstart sommerrenovasjon tidl. Andebu

SA
N

D
E

FJO
R

D
, IN

N
SA

M
LIN

G
SO

M
R

Å
D

E
 T

ID
L. A

N
D

E
B

U
/ST

O
K

K
E

A

S

Hentes ons 03.05 
eller tors 04.05 

Hentes tirs 23.05
eller ons 24.05 

Hentes ons 24.05 
eller fre 26.05 



Kjære deg! 
Når du sitter på et svaberg eller 
en stubbe i skogen, er det lett å 

kjenne at Vestfold er et paradis på 
jord. Disse omgivelsene må vi verne 

om. Ta vare på utsikten, ta vare på 
miljøet. Husk å sortere avfallet ditt. 

 

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

  Kildesorter avfallet, og kast det i rett beholder.

	Ved fulle beholdere, unngå å sette avfall ved siden av beholderen.  
Ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan finne en løsning dersom det er 
lenge til neste tømming. 

	Større gjenstander fraktes til gjenvinningsstasjonen og kastes der. 

	Hageavfall leveres på gjenvinningsstasjonen, gratis. 

	Takk for at du kildesorterer, har du spørsmål knyttet til avfall og gjenvinning 
så hjelper vi deg gjerne!

Husk å sortere, når du har ferie! 
 

Knyt en tom matavfallspose 
på beholderen din - så legger 
renovatøren igjen poser ved 

neste tømming.

Trenger du sekker til plastem-
ballasje? Knyt en tom bære-

pose på beholderen din, så får 
du en rull ved neste henting. 

Her kan du finne mer infor-
masjon om kildesortering i 

Vestfold: www.vesar.no

Veierland / Foto: Anita Boysen
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UKE 22

UKE 23

UKE 24

UKE 25

Juni 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 26

1. pinsedag

2. pinsedag 

Pinseaften

Sommersolverv Sankthansaften Sankthans 

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Unions- 
oppløsningen 1905

Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt 
i skog og mark fra 15. april -15. september. 

Hentes tirs 06.06 
eller ons 07.06 Hentes tirs 06.06

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall
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Hentes ons 07.06 
eller tors 08.06 



Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

Dine beste opplevelser.
Tenk på alle opplevelsene som betyr noe 
for deg. Det handler ofte om natur. 
Som sommerens første bad. Saltsmaken  
på leppene og det varme svaberget mot  
kroppen. Det er dette som er miljøet,  
som må tas vare på. 

Glass og metallemballasje er 
verdifulle råvarer som kan 

gjenvinnes i det nesten  
uendelige uten å tape verdi. 

Husk at glass- og metall-
emballasje skal kastes rett i  

beholderen uten pose. 

Ved å bruke kildesortert glass 
i glassproduksjonen reduseres 

energiforbruket med 20 %.  

20%

  Det er kun er glass- og metallemballasje som skal i 
 beholder med oransje lokk? Det vil si at det er emballasje 

av glass eller metall som det har vært mat, drikke eller 
andre husholdningsartikler i.

	Glassemballasjen blir til glassråstoff som blir brukt til ny 
glassemballasje, andre glassprodukter eller for eksempel 
isolasjonsmateriale.   

	Metall-emballasjen blir brukt til nye metallprodukter som 
for eksempel aluminiumsfolie, makrell i tomat-bokser, 
sykler, verktøy, spiker eller skruer. 

Visste du at?

Kyss
tien Bor

re / Fo
to

: Tina Vilne
s



33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall
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UKE 26

UKE 27

UKE 28

UKE 29

Juli 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 30

UKE 31  31  (1) (2) (3) (4)  (5) (6)

Kronprins Haakon 
44 år

Olsok

Dronning Sonja 80 år

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no
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Takk!
Vi kan alle gjøre noe, og det nytter. 

Det er bra for deg og bra for miljøet. 
Vestfold er blant de beste i landet på 

kildesortering. Akkurat DU bidrar med 
den sorteringsinnsatsen du gjør hver 
dag. Det er du som skal ha æren for 

dette. Takk for at du er med!

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

 Skyll bort de verste matrestene med kaldt vann og rist av.

 Legg plastemballasjen i plastsekken. 

 Trenger du nye sekker til plastemballasje kan du knyte en bærepose på beholderen din, 
da legger renovatøren igjen en rull ved neste henting.

 Dette er plastemballasje: Emballasje som det har vært mat, drikke eller andre hus- 
holdningsvarer i som for eksempel sjampoflasker, plastbegre, plastposer og lignende.

 Eksempler på hva plastemballasjen kan bli til:  Ny plastemballasje, ryggsekker,  
 liggerunderlag, refleksvester og byggematerialer.

Slik sorterer du plast: 

Vi kaster mye plast, men  
heldigvis fins det gode 

ordninger slik at plasten kan 
brukes på nytt og få et nytt liv.

100
Antall kildesorterte plastflasker 

som kan brukes til å lage et 
mykt og koselig fleece-pledd.

For hver kilo plast vi gjen- 
vinner, sparer vi to kilo olje. 

Fjærholmen / Foto: Anita Boysen
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MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

 (31)  1 2 3 4 5 6
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 28 29  30 31 (1) (2) (3)

UKE 31

UKE 32

UKE 33

UKE 34

August 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 35

Kronprinsesse 
Mette-Marit 44 år

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Bestilling av hageavfallssekker i uke 35 og 36* 
Avslutning sommerrenovasjon tidl. Andebu
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HAGEAVFALL
Se mer informasjon

bak i kalenderen
*mot betaling.



Takk for maten!
Vi kan alle gjøre noe - og det nytter. Når du 

kildesorterer, tar du vare på råstoffene i avfallet 
slik at det blir til noe nytt. Men du tar vare på noe 

mer enn det også: Naturen rundt deg og luften 
vi puster i. Og kornet på åkeren nå i september, 

som kanskje blir til et hjemmebakt brød. 
 

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

 Matavfallet du kildesorterer blir gjenvunnet ved  
Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg.

 Her gjenvinnes matavfallet sammen med husdyr- 
gjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel 
til produksjon av ny mat. 

 I Vestfold går renovasjonsbiler og busser på biogass 
laget av ditt matavfall.

 Det gjenvinnes 110.000 tonn matavfall og husdyr- 
gjødsel i anlegget årlig, noe som gir en biogass-
produksjon tilsvarenede 6,8 millioner liter diesel.

Den Magiske Fabrikken 

Biogass er et fornybart  
drivstoffalternativ, og er i dag 

det mest klimavennlige  
drivstoffalternativet.

En buss kan kjøre en km på 
2,5 kg matavfall som blir  

gjenvunnet til biogass ved 
Den Magiske Fabrikken.  

2,5 kg

Larvik / Foto: Arne Langleite



TIPS: Ha brannøvelse hjemme.  
Åpen dag på brannstasjonene er lørdag 23. september.

33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no

 (28)  (29)  (30) (31) 1 2 3
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 18 19 20  21 22 23 24

 25 26 27  28 29 30 (1)

UKE 35

UKE 36

UKE 37

UKE 38

September 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 39

Høstjevndøgn

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Åpen dag  
brannstasjon

Bestilling av hageavfallssekker i uke 35 og 36* 

Bestilling av hageavfallssekker i uke 35 og 36*

Frist bestilling  
hageavfallssekker*

Utkjøring av bestillte hageavfallssekker uke 37 og uke 38.

Utkjøring av bestillte hageavfallssekker uke 37 og uke 38.

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

HAGEAVFALL
Se mer informasjon

bak i kalenderen
*mot betaling.

GROVAVFALL
Se mer informasjon

bak i kalenderen
*mot betaling

Frist bestilling  
grovavfallshenting*
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Avslutning sommerrenovasjon tidl. Andebu



Å være miljøvennlig. 
Hva betyr det egentlig å være 

miljøvennlig? Det er ikke så lett å ha 
dette i bakhodet i hverdagen. For 

eksempel når du står opp om 
morgenen og skal kaste kaffegruten 

og brødskorpene. Men om du 
stopper litt opp – og løfter blikket 

ut av vinduet, kan du kjenne det: 
Stillheten. Lyset som trenger inn. 

Da blir det lett å være vennlig. 
Miljøvennlig. 

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

Hver innbygger i våre  
12 eierkommuner leverte i 

gjennomsnitt inn 17 kg  
farlig avfall i 2015.

Av det farlige avfallet i  
Norge blir levert til godkjent 

behandling.  

97 %

 Farlig avfall inneholder helse- og/eller miljøskadelige stoffer som ikke  
må slippe ut i naturen.  

	Farlig avfall skal leveres i egnede ordninger for å forhindre alvorlig foru-
rensing, eller skade på mennesker eller dyr. 

	Farlig avfall er produkter som for eksempel maling, lakk, plantevern-
midler, lim, rengjøringsmidler, motorolje, lysstoffrør og lignende.    

	Farlig avfall skal leveres til en miljøstasjon eller en gjenvinningsstasjon.

	Emballasjen til farlig avfall er merket med ulike faresymboler.	

Farlig må håndteres forsvarlig.

Andebu / Fo
to

: Tom Lund



! TIPS: Oppbevar ikke gass i kjeller eller på loft.

33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no

Oktober 

 (25) (26) (27) (28) (29)  (30) 1
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UKE 39

UKE 40

UKE 41

UKE 42

 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 43

UKE 44  30 31  (1) (2) (3) (4)  (5)Halloween

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Sommertid 
slutt klokken 
stilles 1 time 
tilbake

FN-dagen

Frist bestilling  
hageavfallshenting*

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

HAGEAVFALL
Se mer informasjon
bak i kalenderen.

*mot betaling.

Avslutning sommerrenovasjon tidl. Stokke
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Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

Lyden av miljø.
Hva er lyden av miljøet for deg? Kanskje det 
er lyden av havet når bølgene slår mot land. 
For deg som hører denne lyden og kjenner 
verdien av den, blir det en selvfølge å tenke 
over hva du kaster. Takk for at du kildesorterer!

I Norge kildesorterer vi nok 
metallemballasje til å lage 

300.000 sykler. 

300 000

Når vi gjenvinner metall-
emballasje sparer vi miljøet, 
både i forhold til energibruk  

og CO2 utslipp. 

Både glass- og metallemballasje 
er verdifulle råvarer som kan 
gjenvinnes i det uendelige  

uten å tape verdi. 

 Metallemballasje er all emballasje for mat- og drikke som er 
laget av metall.

 Glass- og metallemballasjen leveres til et sorteringsanlegg på 
Onsøy utenfor Fredrikstad. 

 Emballasjen går her igjennom tre prosesser: metallet blir 
separert fra glasset, fjerning av forurensinger, og farge- 
sortering av glass.

 Dette blir metallemballasjen brukt til:  • Aluminium blir til 
blant annet aluminiumsfolie, makrell- i tomat-bokser og sykler.

 • Gjenvunnet stål blir brukt i stålkonstruksjoner i bygg,  
verktøy, spiker og skruer.

Slik sorterer du metallemballasje:

Ess
oskoge

n / Fo
to

: Tom Lund



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

33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall
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UKE 44

UKE 45

UKE 46

UKE 47

November 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 48

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

Farsdag

Allehelgensdag
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Rundt og rundt.
En stille vinterkveld går sakte mot natt. Et år er 
snart omme, et nytt er på vei. Som et kretsløp 

– og en verdikjede av dager og netter og år. 
Akkurat som et kretsløp hvor ressursene holdes i 

sirkel, men blir til noe nytt og litt annerledes.  
Ta vare på snøen som knirker under skoene -  

og månen som lyser opp vinternatten. Sorter!
 
 

Takk for at du sorterer.
Fortsett med det.

 Pakk inn gavene i gavepapir som kan gjenvinnes, for eksempel  
gråpapir eller avispapir. 

	Vanlig gavepapir kastes i restavfallet. 

	Kildesorter også på julaften, ha poser klare for papir,  
plastemballasje o.l. Da blir det enklere å rydde opp etterpå. 

	Gi bort opplevelser og tjenester. Bruk tid sammen  
– det er verdifullt for store og små.

 
	Planlegg innkjøpene av mat, og bruk opp restene. 
	

Tips til en mer miljøvennlig jul: 

Vi i Vesar ønsker  
deg en riktig god jul 

og godt nytt år!

Tønsberg / Foto: Anca Moseng

nordmenn vil heller ha mat, 
opplevelser og tjenester  

til jul enn ting.

6 av 10



! TIPS: Fyrverkeri - tenk sikkerhet og bruk hodet. 

TIPS: Sjekk røykvarsleren og bytt batteri.

33 35 43 80
www.vesar.no

post@vesar.no

MATAVFALL PAPIR/PAPP GLASS- OG  
METALLEMBALLASJE
A=Andebu / S=Stokke

PLAST- 
EMBALLASJE

RESTAVFALl
NB! Kun ikke- 

gjenvinnbart avfall

 (27) (28)  (29)  (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

UKE 48

UKE 49

UKE 50

UKE 51

Desember 
 MAN TIRS  ONS TORS  FRE  LØR  SØN

UKE 52

Julaften

1. juledag 2. juledag

Vintersolverv

Nyttårsaften

Lucia

Skagerak Nett måleravlesning
Tlf: 800 82 025 eller www.skagerakenergi.no

1. søndag 
i advent

Hentes lør 23.12 
eller ons 27.12 

Hentes tors 28.12 
eller fre 29.12 

Hentes fre 29.12 
eller lør 30.12 

Husk endringer av hentedag i forbindelse med høytidsdagene.  
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Hentes lør 23.12
Hentes ons 27.12 
eller tors 28.12 



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
✔	 aluminiumsfarget plast 
 (potetgullposer, kaffeposer) 
✔ påleggsinnpakning o.l.

Ikke kast:
✗ Plastleker, bøtter og   
 kjøkkenredskaper av plast,  
 hagemøbler av plast (som  
 hardplast på gjenvinnings- 
 stasjonen)
✗ 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 matre-
stene med kaldt vann, rist 
vannet av. Er det krevende å 
få ren emballasjen, kast den 
i restavfallet. Legg plasten i 
plastsekken.*

Trenger du nye sekker, knyt 
en bærepose av plast på en 
av beholderene. Renovatøren  
legger da igjen nye sekker til 
deg.
*Du kan bestille beholder til  
plastemballasjen mot gebyr.  
Se www.vesar.no for mer  
informasjon.

✔ 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 mat- 
avfallsposer du har fått 
utdelt. Knytes igjen og 
legges i beholder med  
brunt lokk. 

Trenger du nye mat- 
avfallsposer, knyt en tom 
matavfallspose på ute- 
beholderen, så legger  
renovatøren 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 kartong-
ene. Har du for mye papir, 
kan du bestille en større 
beholder gratis hos Vesar.

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 kremspray- 
 bokser (andre spraybokser  
 skal leveres som farlig 
 avfall)

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

Slik gjør du:
Legg emballasjen i oransje 
innebeholder eller i avfalls-
beholder med oransje lokk. 
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 avfalls-
beholderne kvelden før hente-
dagen din. 

Plastemballasje Glass- og  
metallemballasjePapir og pappMatavfall



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 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?

* Se vesar.no for priser.

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

Hageavfall er løv, gress, kvist 
og bark. Kvisten kuttes 
til 1 meters lengder og 
buntes sammen med tau. 
Gress og løv samles i 
papirsekker. Du kan sette ut 
maks 15 enheter pr. husstand 
og maks 25 kilo hageavfall 
pr. enhet.

Grovavfall er avfall som 
er for stort for vanlig sekk. 
Avfallet buntes sammen slik 
at renovatøren lett kan se 
hva det er.  

Du kan sette ut maks 15 
enheter pr. husstand og 
maks 50 kg og 2m lengde  
pr. enhet.

Henting av hage- og grov- 
avfall, samt sekker til hage- 
avfall, kan bestilles mot  
betaling innen fastsatte 
frister vår og høst. Fristene 
finner du i kalenderen. Priser 
på sekker og henting, samt 
informasjon om ordningen, 
finner du på www.vesar.no.

Hageavfall kan også leveres 
gratis på gjenvinnings- 
stasjoner hele året.

Farlig avfall er maling, 
beis, lakk, bunnstoff, olje, 
bensin, løsemidler, plante- 
vernmidler, syrer, kvikk- 
sølv, spraybokser*, propan-
flasker, brannsluknings- 
apparat rengjøringsmidler, 
og batterier (inkl. bil- 
batterier). 

Slik gjør du:
Leveres gratis i original 
emballasje (eller annen 
emballasje som du merker 
selv) til miljøstasjon eller til 
en av våre gjenvinnings- 
stasjoner.

Miljøstasjoner finner du ved 
noen bensinstasjoner/butik-
ker i den enkelte kommune. 

* Bokser med matfett og 
krem kastes som metall-
emballasje.

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.

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. 

Tekstiler

Isopor

Det jobbes med å opprette en ordning for gjenvinning for 
isopor ved gjenvinningsstasjonene. Målsettingen er at så mye 
som mulig av det vi kaster skal material gjenvinnes til nye 
produkter eller råstoff.

Før en slik ordning er på plass må isopor leveres som restavfall 
på gjenvinningsstasjonen eller i henteordningen hjemme. 
Er du i tvil så spør betjeningen på gjenvinningsstasjonene, 
eller ta kontakt med oss!

Hage- og grov Farlig avfallRestavfall EE-avfall



Rygg gjenvinningsstasjon
Taranrødveien 93, 3171 Sem

Lofterød gjenvinningsstasjon
Mølleveien 30, 3140 Borgheim

Nordre Foss gjenvinningsstasjon
Hvittingfossveien 184, 3089 Holmestrand

Grinda gjenvinningsstasjon
Lågendalsvien 83, 3270 Larvik

Skoppum gjenvinningsstasjon
Adalsveien 22, 3185 Skoppum

Her kan du levere sortert avfall gratis, og restavfall mot  
betaling. Gjenvinningsstasjonen er bare for private 
husholdninger. 

Vi tar kun i mot avfall levert med bil (under 3500kg)/ 
bil med henger. Avfall kan ikke levers med traktor 
eller større lastebil. Dette er av hensyn til avfalls-
mengde pr lass og trafikkavvikling inne på området. 

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene:
Mandag  kl.10.00 -18.00
Tirsdag - fredag  kl.10.00 -17.00
Lørdag  kl. 09.00 -14.00 

Dette kan du levere gratis på  
gjenvinningsstasjonen: 
✔	✔ papir/papp 

✔ plastemballasje 

 (levert i sekk for plastemballasje fra Vesar)

✔ hardplast*

✔ glass- og metallemballasje 

✔ farlig avfall

✔ EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

✔ metaller

✔   trevirke

✔ impregnert trevirke

✔ hageavfall

✔ rene masser 

✔ tekstiler, klær og sko 

 (legges i klescontainer) 
✔		 bildekk
✔	 vinduer (henvend deg til betjeningen)
✔	 gips
✔	 purskum/byggeskum
✔	 gulvbelegg

Dette kan du levere mot betaling: 
✔   restavfall 

*Ikke alle stasjonene har innført sortering for hardplast.  
Se www.vesar.no for nærmere informasjon, eller ta kontakt med 
oss for nærmere informasjon.

Gjenvinningsstasjoner

På gjenvinningsstasjonen leverer  
du sortert avfall gratis, og blandet 
mot betaling.

HUSK!
Gjenvinningsstasjonene er stengt på  
alle helligdager/ høytidsdager (røde 
dager), samt påskeaften, julaften og 
nyttårsaften.

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

✔	✔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



Notater
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
  
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.



Notater



Notater



Vestfold Avfall og Ressurs AS, Kjellengveien 2, 3125 
Tønsberg. Telefon  33 35 43 80.  
E-post: post@vesar.no

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene:
Mandag kl. 10.00 - 18.00
Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 09.00 - 14.00

Gjenvinningsstasjonene i Vestfold: 
Rygg (Tønsberg), Lofterød (Nøtterøy/
Tjøme), Nordre Foss (Holmestrand), 
Grinda (Larvik) og Skoppum (Horten).  
Se mer informasjon om disse bak  
i kalenderen.
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