Slik sorterer du avfallet ditt
Matavfall

Plastemballasje

papir og papp

SLIK GJØR DU DET:
Matavfall legges i matavfallsposene du
har fått utdelt. Posene knytes igjen og legges
i beholder med brunt lokk.

SLIK GJØR DU DET:
All plast som det har vært mat, drikke eller
andre husholdningsvarer i, skylles med kaldt
vann for de verste matrestene. Vannet
ristes av og plasten legges i plastsekken,
eller samles i en bærepose som knytes igjen
før den legges i beholder med lysegrått lokk.

SLIK GJØR DU DET:
Papir og papp legges i beholder
med blått lokk/kildesorteringsskap.
Har du mye papir, kan du bestille
en større beholder gratis.

NB:

Matolje i flasker
og kanner leveres
på en miljøstasjon eller
en gjenvinningsstasjon

som farlig avfall.

PLASTEMBALLASJE
HENTES HVER
3. UKE
MATAVFALL
HENTES
HVER UKE

restavfall
SLIK GJØR DU DET:
Restavfall, det som er igjen når det
gjenvinnbare avfallet er sortert ut, legges
i bæreposer før det legges i beholder
med grønt lokk/sekkestativ.

RESTAVFALL
HENTES
HVER 3. UKE

Trenger du
nye sekker?
Knyt en tom bærepose av plast på
en av beholderne,
så legger renovatøren igjen nye
sekker til deg.

Trenger du nye
matavfallsposer?
Knyt en tom matavfallspose på en
av utebeholderne,
så legger renovatøren
igjen nye poser til deg.

Har du for mye
restavfall?
Da kan du kjøpe
ekstrasekker eller
bestille større
beholder mot en
økning i gebyret.
Ta kontakt
med oss for mer
informasjon.

glass- og metallemballasje
SLIK GJØR DU DET:
Glass og metall som det har vært mat,
drikke eller andre husholdningsartikler i,
legges rett i beholder med oransje lokk.
Har du oransje kurv legges glass-og
metallemballasjen rett i denne. Husk
å sette den ut ved de andre beholderne
til hentedagen din.

GLASS OG
METALL HENTES
HVER 6. UKE
NB: Glass- og
metallemballasjen
legges rett i
beholderen, det
skal ikke brukes
pose i denne
beholderen.

PAPIR OG
PAPP HENTES
HVER 3. UKE

Hvorfor
kildesortere
?

Alt avfallet
skal kildes
orteres, de
for menne
t er til det
skene og m
beste
iljøet. Avfal
blir gjenvu
let som kild
nnet på be
es
orteres
st
mulig måte,
til nye prod
for eksempe
ukter. I Vest
l
fold må alle
kildesortere
i tråd med
renovasjon
,
sforskriften
i den enkelt
e kommun
e.

farlig avfall

Må leveres miljøstasjon eller
gjenvinningsstasjon
SLIK GJØR DU DET:
Farlig avfall leverer du gratis på
gjenvinningsstasjonene eller til en
miljøstasjon. Farlig avfall skal leveres
i original emballasje eller annen
emballasje som du merker selv.

elektrisk og
elektronisk-avfall
EE-AVFALL
Alt som trenger strøm eller batteri, lager lyd eller
lys, leveres gratis til butikk som selger lignende
produkter eller til en gjenvinningsstasjon.

miljøstasjoner

gjenvinningsstasjoner

Her leverer du farlig avfall. Stasjonene
finner du ved enkelte bensinstasjoner
eller butikker.

På gjenvinningsstasjonene kan du levere større
ting som er ødelagt eller avfall som ikke omfattes
av henteordningen hjemme, som for eksempel
møbler, kjøleskap, frysere, PCer og hageavfall.

Miljøstasjonene er låst med nøkkel som
du kan hente på nærmeste bensinstasjon,
postkontor eller butikk.
Se kildesorteringskalenderen eller
www.vesar.no for å finne nærmeste
miljøstasjon.

HVEM KAN BRUKE STASJONENE:
• Avfallet som leveres inn skal være fra
egen husholdning.
• Næringsdrivende må benytte seg av egne
mottak for næringsavfall.

ÅPNINGSTIDER
GJENVINNINGSSTASJONENE:

• Gjenvinningsstasjonene er selvbetjente,
og du skal sortere avfallet ut fra de avfallstypene det er mottak for.

Mandag:
Tirsdag – fredag:
Lørdag:

• Avfall skal kun leveres med personbil eller
personbil med henger. Maks totalvekt på
bilen er 3500 kg. Avfall kan ikke leveres med
traktor eller større lastebil.

10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
09.00 – 14.00

• Du betaler for restavfallet, dvs. de
avfallstypene det ikke er egne sorteringsordninger for.
RYGG GJENVINNINGSSTASJON
Taranrødveien 93, 3171 Sem

klær & tekstiler
Tørre og rene klær og tekstiler pakkes i
lukkede poser eller løst pakkede sekker.
Legges i tekstilcontainere som står utplassert i ditt nærområdet, eller på en av
gjenvinningsstasjonene. Du kan levere alle
kvaliteter av klær og tekstiler, også det
som er slitt og ødelagt.

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT MED OSS:

LOFTERØD GJENVINNINGSSTASJON
Mølleveien 30, 3140 Borgheim
NORDRE FOSS GJENVINNINGSSTASJON
Hvittingfossveien 184, 3089 Holmestrand
GRINDA GJENVINNINGSSTASJON
Lågendalsveien 83, 3270 Larvik
SKOPPUM GJENVINNINGSSTASJON
Adalsveien 22, 3185 Skoppum

VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS
Taranrødveien 95 B, 3171 Sem
Telefon 33 35 43 80
post@vesar.no
www.vesar.no

• Barn under 16 år skal sitte i bilen under
oppholdet på gjenvinningsstasjonen.

