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KAIP RŪŠIUOTI SAVO ATLIEKAS
SANDEFJORDO SAVIVALDYBĖÈ

KODĖL TURIME RĖŠIUOTI ATLIEKAS?Visos atliekos turi būti rūšiuojamos; tai naudinga tiek 
žmonūms, tiek aplinkai. Pavyzdžiui, atliekū rūšiavimas 
reiškia, kad jos bus perdirbamos geriausiu ūmanomu 

būdu ir bus galima pagaminti naujū gaminiū. 
Vestfoldo apskrityje savo atliekas kiekvienas 

privalo rūšiuoti laikydamasis konkreūios savivaldybūs atliekū surinkimo nuostatū.

KĖ DARYTI
Visas plastikines pakuotes, kuriose 

buvo maistas, gėrimai ar kiti namų ūkio 
produktai, reikia išskalauti šaltu vandeniu, 

kad būtų pašalinti visi didžiausi maisto produktų 
likučiai. Nupurtykite vandenį ir sudėkite 

plastiką į plastikinį maišelį.

Reikia naujū maišū? 
Tuščią maišą pririškite 
prie vieno iš konteinerių 
ir atliekų surinkėjas 
paliks jums naujų maišų. 

PLASTIKINĖS 
PAKUOTĖS 
SURENKA-
MOS KAS 3 
SAVAITES

PLASTIKINĖS PAKUOTĖS
KĖ DARYTI

Popierius ir kartonas turi būti dedami į konteinerį 
su mėlynu dangčiu / perdirbimo dėžę. Jei turite daug 

popieriaus, galite nemokamai užsisakyti 
didesnį konteinerį. 

 

POPIERIUS 
IR KARTONAS 
SURENKAMAS 

KAS 
3 SAVAITES

POPIERIUS IR KARTONAS

Turite per daug kitos 
rūšies atliekū? 
Tokiu atveju galite įsigyti 
papildomų maišų arba 
už didesnį mokestį 
užsisakyti didesnius 
konteinerius. Kreipkitės 
į mus, jei reikia išsa-
mesnės informacijos. 

KĖ DARYTI
Kitos atliekos – tai, kas lieka surūšiavus 

perdirbamas atliekas – turi būti sudedamos 
į maišus prieš dedant į konteinerį su 

pilku dangčiu.

KITOS 
ATLIEKOS 

SURENKAMOS 
KAS 3 

SAVAITES

KITOS ATLIEKOS

BĖtina pristatyti Ė grĖžinimo punktĖ

KĖ DARYTI
Stiklinė ir metalinė tara, kurioje buvo 

maistas, gėrimai ar kiti namų ūkio produktai, 
turi būti dedama į konteinerius, esančius prie 
parduotuvių ir prekybos centrų. Jų vietos yra  

pažymėtos „Rūšiavimo kalendoriuje“  
ir mūsų tinklalapyje. 

N. B. Stiklinė ir metalinė 
tara turi būti metama 
tiesiog į konteinerį; reikia 
be maišų išmesti į šį 
konteinerį.

STIKLINĖ IR 
METALINĖ TARA 

KĖ DARYTI
Maisto atliekos turi būti dedamos į duotus maisto 

atliekų maišus. Maišus užriškite ir dėkite į 
konteinerį su rudu dangčiu.  

MAISTO 
ATLIEKOS 
SURENKA-
MOS KAS 
SAVAITĖ

  

Reikia naujū maisto 
atliekū maišū?  
Tuščią maisto atliekų 
maišą pririškite prie vie-
no iš lauko konteinerių ir 
atliekų surinkėjas paliks 
jums naujų maišų. 

Maistinis aliejus  
buteliuose ir 

skardinūse kaip pavojingos 
atliekos turi būti pristatomas 
ū aplinkosaugos arba  
perdirbimo centrū.

MAISTO ATLIEKOS

NB:



TURITE KLAUSIMĖ? 
KREIPKITĖS:

SANDEFJORD KOMMUNE
Tel. +47 33 41 60 00   

miljoplan@sandefjord.kommune.no
www.sandefjord.kommune.no

KĖ DARYTI
Pavojingas atliekas galite nemokamai 

pristatyti į perdirbimo arba aplinkosaugos 
centrą. Pavojingos atliekos turi būti laikomos 
originalioje pakuotėje, arba kitokios formos 

paženklintoje pakuotėje. 

BĖtina pristatyti Ė aplinkosaugos 
arba perdirbimo centrĖ

PAVOJINGOS ATLIEKOS ELEKTROS IR  
ELEKTRONINĖS ĖRANGOS 

ATLIEKOS
ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĖRANGOS ATLIEKOS

Viską, kam įjungti reikalingas elektros lizdas ar 
baterija, arba kas skleidžia garsą ar šviesą, galima 

nemokamai palikti arba parduotuvėje, prekiaujančioje 
panašiais prietaisais, arba perdirbimo centre.

Perdirbimo centre galite palikti didesnius 
sugedusius daiktus arba atliekas, kurių negalima 
priskirti buitinių atliekų surinkimo schemai, pvz., 
baldus, šaldytuvus, šaldiklius, kompiuterius 
ir sodo atliekas.

PERDIRBIMO STOTIES 
DARBO VALANDOS 

Pirmadienis:  07:00–18:00 
Nuo antradienio 
iki penktadienio:  07:00–17:00 
Šeštadienis:  09:00–14:00

KAS GALI NAUDOTIS CENTRU 

• Visos atliekos turi būti iš asmeninio namų ūkio. 

• Įmonės privalo organizuoti savo atliekų 
 surinkimą.  

• Perdirbimo centre veikia savitarnos sistema 
 ir savo atliekas turite rūšiuoti atsižvelgdami 
 į tai, kokios rūšies atliekos čia priimamos. 

• Atliekos turi būti pristatomos tik lengvuoju 
automobiliu arba lengvuoju automobiliu 

 su priekaba. Maksimalus bendras auto-
mobilio svoris – 3 500 kg. Atliekų negalima 
pristatyti traktoriumi ar bet kokiu kitu 

 dideliu sunkvežimiu. 

• Teks susimokėti už visas kitas atliekas, 
 t. y. bet kokios rūšies atliekas, kurios 
 nepriskiriamos perdirbimo schemai. 

• Bet kurio apsilankymo perdirbimo centre 
metu jaunesni nei 16 metų vaikai privalo 

 likti automobilyje.

PERDIRBIMO CENTRAS

KASTETO PERDIRBIMO CENTRAS 
Djupsundveien 20
3236 Sandefjord
Tel. +47 33 46 18 00

(Nuo Sandefjordo centro 
važiuokite pagal ženklus į Rytų salą). 

Čia turite palikti pavojingas atliekas. Centrai 
įsikūrę šalia tam tikrų degalinių ir parduotuvių. 

Jie užrakinti, o raktą galite gauti šalia esančioje 
degalinėje, pašte arba parduotuvėje.

Artimiausią aplinkosaugos centrą rasite 
„Rūšiavimo kalendoriuje“ arba www.vesar.no. 

APLINKOSAUGOS

CENTRAI

RĖBAI IR TEKSTILĖ

Švarūs, sausi rūbai ir tekstilė turi būti 
pakuojama sandariuose maišuose arba 
laisvai sudėta į maišus. Jie turi būti prista-
tomi į tekstilės bankus jūsų vietovėje arba į 
vieną iš perdirbimo centrų. Čia galite palikti 
bet kokius rūbus ir tekstilę, neatsižvelgdami 
į kokybę: galima palikti net sudėvėtus arba 
sugadintus daiktus.


