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Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje  
i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å  

vite om den nye ordningen.



Slik gjør du:

1. Skyll plastemballasjen ren med kaldt vann. 
La vannet renne av og rist. Plasten behøver ikke å være helt tørr. Det gjør 
ingenting om det er et tynt fettlag igjen. Etiketter kan være på. Bruk sunn 
fornuft: Er det krevende å få plastemballasjen ren, kastes den i restavfallet. 

2. Legg plastemballasjen i den perforerte avfallssekken  
du har fått utdelt fra Sandefjord kommune. Om det er enklest for deg kan  
du samle emballasjen i plastposer inne først.

3. Sett plastsekken ut på hentedagen din 
Plasten vil bli hentet hver 3. uke hjemme hos deg. Sekken settes lett synlig  
ved siden av de andre beholderne dine før kl. 06.00 på din hentedag.

Visste du at...
...hver nordmann bruker ca 15 kg plastemballasje i året?

Gjør sortering til en selvfølge!

Fra 31. oktober 2011 innfører Sandefjord kommune henteordning for 

plastemballasje. I forkant av dette vil de fleste husholdninger i Sandefjord 

få byttet ut gamle stativer med beholdere på hjul. Vi endrer også hvor ofte 

avfallet hentes hjemme hos deg. Fra 31. oktober vil restavfall, papir/papp 

og plastemballasje bli hentet vekselvis hver 3. uke. 

 

Du vil få utdelt egne, perforerte plastsekker til å samle plastemballasjen i. 

Disse plastsekkene setter du ut ved beholderne på din hentedag. 

I denne brosjyren finner du informasjon om hvordan 

du går fram når du sorterer plasten, hva som sorteres 

som plastemballasje og annen nyttig informasjon om 

avfallsordningen. Vi har lagt ved en sorteringsguide 

for alle avfallstypene som du for eksempel kan henge 

på innsiden av skapdøren i et av kjøkkenskapene dine. 

 

Lykke til med sorteringen!

  

Vennlig hilsen Sandefjord kommune 

Se www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

Visste du at...
...vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo plast?



Når er min hentedag?
Førstehenting av plastemballasjen er i uke 46, 14. til 18.
november.Kildesorteringskalenderenfor 201 1 vil altså bli
endret for novemberog desember.De riktige ukene nner
du til høyre.Klipp dem gjerne ut og lim inn i kalenderen!
Kalenderen ligger ogsåpå www.sandefjord.kommune.no.
Hentedagener den samme som du har i dag.

Takontakt med ossdersom du har spørsmålom
henteuker eller hentedag.

JA TAKK:
plastfolie, strekkfolie
plastposer (bæreposer,
småposer)
plastbokser
plastasker (sjampo,
saft)
plastkanner
plastbegre (yoghurt,
rømme)
plastpotter og
plantebrett
aluminiumsfarget plast
(potetgullposer,
kaffeposer,
påleggsinnpakningo.l.)

n EI TAKK::
Skitten plast og plast som
ikke er emballasje (kastes i
restavfallet):

gummi
presenninger
bygningsfolie
plastleker
kulepenner
hagemøbleri plast
bøtter, hageslanger
støvler/sko
kjøkkenredskaper
asker og kanner som har

inneholdt oljeprodukter,
brannfarlig eller giftig avfall
(leveresmiljøstasjon for farlig
avfall)

se etterdettemerketpå
emballasjenom du er i tvil.

Hva skal sorteressomplastemballasje?
Alt som har inneholdt mat, drikke eller andre husholdningsartikler. Alt som
har vært innpakning til noe du har brukt, kan gjenvinnes. Bruk sunn fornuft:
Er plastemballasjen vanskeligå gjøre ren, eller du er i tvil om det skal sorteres
kaster du det i restavfallet.
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØ NDAG
SANDEFJORD

RESTAVFALL
NB! Kun ikke gjen-
vinnbart avfall!

BIOAVFALL PAPP/
PAPIR

november
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

UKE 44

UKE 45

UKE 46

UKE 47

UKE 48

Allehelgensdag

Farsdag

1. søndag
i advent

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØ NDAG
SANDEFJORD

RESTAVFALL
NB! Kun ikke gjen-
vinnbart avfall!

BIOAVFALL PAPP/
PAPIR

desember
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

UKE 52

Julaften

Stengt på gjen-
vinningsstasjonen

Nyttårsaften

Stengt på gjen-
vinningsstasjonen

Vintersolverv 1. juledag

2. juledag

Huskendringavhentedagi forbindelsemed høytidsdagene!

Bytt batteri
i røykvarsleren

22.12-1.1: SkagerakNett måleravlesning.Tlf 800 82 025 ellerwww.skagerakenergi.no

HVOROFTEER DET HEn TIng?
Papir/papp, plastemballasje og restavfall hentes
vekselvishver 3. uke. Bioavfallet hentes hver uke.

TIPS!
går du tom for sekker til plastemballasje, kan du
knyte en vanlig bæreposepå en av beholderne
som vist på bildet. Renovatørenvil sørgefor at du
får utdelt en ny rull. Alternativt kan du kontakte
kommunen på e-postadressen:teknisk @sfjkom.no
eller på telefon 33 41 63 10.

KLIPP UT Og LIM Inn I KALEnDEREn !
#



Oppstilling av beholdere

 Beholdere bør stå på et slett underlag.
 Beholdere bør sikres mot å velte når det blåser.
 Eksempler på avskjerminger finner du på www.fonix.as og www.total-as.no,  

 produkter/treprodukter.
 Beholdere kan stå inntil 15 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil.
 Unngå å stenge for sikt ved avkjørsler.

FERDIg LøSnIng UnDER VASKEn: Det finnes ulike typer ferdige sorteringsløsninger på markedet.  

Med noen klistremerker går det lett å skille avfallstypene fra hverandre.

TIPS!
På www.sandefjord.kommune.no finner du nyttige råd og mer informasjon om 
organisering av beholderene ute.

Får du for liten plass til restavfallet eller ønsker å dele beholdere med noen,  
kan du kontakte Sandefjord kommune via e-post til teknisk@sfjkom.no eller  
på telefon 33 41 63 10.  

Litt organisering gjør det  
lettere å sortere

Du trenger ikke nytt og fint utstyr for å lage gode løsninger. Bruk fantasien og den 
plassen du har! Forhør deg med en kjøkkenleverandør om de tilbyr løsninger som 
passer inn i dine skuffer eller skap. Leverandører som IKEA, Total Wastesystems 
og Biobag leverer ulike typer stativ som passer inni de fleste kjøkkenskap.

TIPS!
På www.vesar.no finner du mange forslag til løsninger for hvordan du kan gjøre 
plass til sortering inne hos deg.

Visste du at...
...kildesortering av plast reduserer klimautslippene. dette skjer fordi det krever langt mindre 
energi å materialgjenvinne plast enn å produsere jomfruelig plast fra olje eller gass.

Hvor skal jeg sette plastsekken ?

ALTERnATIV InnE
Du kan henge plastsekken på en krok i garasjen, 
i kjelleren eller i en bod, og så sette den ut på 
hentedagen din.

ALTERnATIV UTE
Du kan også bruke sekkestativet til oppbevaring av 
plastemballasjen. Sett plastsekken i stativet. Da kan du 
kaste plastemballasjen i plastposer inne, og så kaste 
posene i sekken ute når de er fulle. Dagen før henting 
tar du sekken ut av stativet, renovatøren kommer ikke 
til å gjøre dette. Husk å knyte sekken godt igjen. 
Sekken med plastemballasje plasseres ved beholderne 
på hentedagen for plastemballasje ( hver 3. uke).

Papir/papp Bio- 
avfall

Rest-
avfall



Grunner til å kildesortere:

• Ved å kildesortere utnytter vi ikke-fornybare  ressurser på en optimal måte,  
 gjennom å holde dem i kretsløp så lenge som mulig.
• Ved å kildesortere reduserer vi avfallsmengden.
• Ved å kildesortere reduserer vi klimagassutslippene.

Hva blir avfallet til?

Yoghurtbegre, plastflasker og potetgullposer kan gjenvinnes til mye nyttig, ofte 
flere ganger. Plastråstoffet blir brukt til mange nye plastproduker som takrenner 
og rør, potter og plantebrett.

I Vestfold blir store mengder emballasje nå gjenvunnet til nye produkter 
istedenfor å bli brent sammmen med restavfallet. noe som er bra for miljøet  
– og for oss alle.

Takk for at du sorterer!

Sandefjord kommune
Teknisk etat

Lurer du på noe, kontakt oss!

Sandefjord kommune teknisk etat, telefon 33 41 63 10 

e-post: teknisk@sfjkom.no


