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DENNE GUIDEN INKLUDERER FØLGENDE 
INFORMASJON:

Del 1:   Hvordan opprettholde et engasjerende innsamlingsområde

Del 2:  Hvordan oppbevare avfall

Del 3:  Hvordan sende avfall til TerraCycle  

TERRACYCLE
INNSAMLING, OPPBEVARING OG FORSENDELSE 

Vi har satt sammen noen smarte tips for innsamling, 
oppbevaring og forsendelse av ditt TerraCycle-avfall. Snart 

vil ditt lokale innsamlingssted være både ryddig og effektivt.

Har du vanskeligheter med å 
få OPPMERKSOMHET rundt 
din innsamling?

Kommer det ubehagelige lukt 
fra din innsamlingseske?
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En godt synlig innsamlingseske gjør det enklere å holde din 
innsamling organisert og engasjerende.

DEL 1: Hvordan opprettholde et engasjerende innsamlingsområde

FEM TIPS FOR Å SKAPE ET IØYNEFALLENDE OG 
EFFEKTIVT INNSAMLINGSSTED:

1. Vær tydelig på hva slags avfall du samler 
inn. Heng gjerne opp illustrerte eksempler 
på hva som skal i esken. Du kan bruke 
ressursene som finnes på TerraCycle sin 
nettside. 

2. Ha en søppelpose i innsamlingsesken. 
Denne kan du knyte sammen på slutten av 
dagen for å hindre at avfallet lukter.

3. Plasser din innsamlingseske i et trafikkert 
område. Du vil at folk skal legge merke til 
esken, slik at de husker å resirkulere avfallet sitt.

4. Plasser gjerne innsamlingsesken din 
sammen med andre resirkuleringsstasjoner, 
dersom du har muligheten til dette.

5. Plasser informasjonsplakater rundt 
innsamlingsesken. Dette er en flott måte 
å introdusere TerraCycle sine løsninger til 
nykommere. Du kan laste ned ulike plakater 
på www.terracycle.no
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MOTTA TERRACYCLE-POENG.  Besøk 
nettsiden vår for å se om du må sende inn et spesifikt 
volum for å motta TerraCycle-poeng. Husk at du 
alltid kan sende inn avfallet ditt, men at det kun er 
innsendelser over en viss vekt som mottar poeng på 
noen av våre programmer.

DET VIKTIGSTE ER RESIRKULERINGEN. 
Send avfallet ditt rett til oss på TerraCycle hvis du ikke 
kan lagre store mengder avfall. Du får kanskje ikke 
TerraCycle-poeng, men du hjelper fortsatt miljøet.

VEI AVFALLET DITT. Ikke tell det. Vi baserer vårt poengsystem på 
gjennomsnittsvekt, så vi fraråder mot å telle avfallsenheter.

OPPBEVAR AVFALLET ET PRAKTISK STED. Gode steder å oppbevare 
avfallet ditt inkluderer garasjer, laste-ramper, boder og skur.

HUSK Å INFORMERE DE DU DELER LAGER MED. Slå av en prat, skriv 
en epost eller ta en telefonsamtale. Du vil ikke at avfallet skal havne på deponi på 
grunn av misforståelser. 

Noen av våre resirkuleringsprogram har minstekrav på vekt av avfall 
for å motta TerraCycle-poeng. Her er noen tips for å oppbevare 

avfallet til du er klar til å sende det inn.

DEL 2: Hvordan oppbevare avfall
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Hvordan tjene TerraCycle-poeng:
Det tar som regel 7-10 virkedager fra vi mottar avfallet til poengene 
blir registrert på din profil. Hvis du ikke har mottatt poengene dine i 
løpet av denne perioden, vennligst kontakt TerraCycles kundeservice på 
kundeservice@terracycle.no eller 85 22 68 13 

Følg disse enkle stegene når du er klar til å sende inn avfallet ditt.

1. Plasser posen med 
avfallet i en eske.

2. Pass på at avfallet ikke er vått, og 
at posen er godt forseglet.

3. Forsegl esken din 
godt med teip. 

4. Skriv ut en forsendelsesetikett fra 
din profil på www.terracycle.no og 
lim etiketten på esken din. Husk at 
hver eske må ha en egen etikett, og 
at denne kun kan brukes en gang.

5. Send pakken med avfall fra ditt 
nærmeste postkontor.

DEL 3: Hvordan sende avfall til TerraCycle  
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Sende til TerraCycle:


