
Lokale innsamlingssteder er et initiativ som gir folk i 
lokalområdet muligheten til å gjenvinne mer. 

Vi ser etter innsamlere som ønsker å opprette lokale 
innsamlingssteder der andre kan komme og levere fra seg sitt 
TASSIMO-avfall. Innsamlingstedene kan man enten opprette 
i sitt eget hjem eller på et offentlig  sted i lokalområdet, f.eks. 
en butikk eller kirke.
 
TASSIMO-avfallet vi tar i mot er: 

∙ TASSIMO T DISCS
∙ TASSIMO folieemballasje

 Lokale innsamlingssteder

Hva er lokale innsamlingssteder? 

Finn ditt nærmeste innsamlingssted
på vårt kart på www.terracycle.no. 

TerraCycle sender ut en innsamlingseske til 
større lokale innsamlingssteder, som f.eks: 
butikker, biblioteker, kirker osv. 

For hver TASSIMO-kapsel* som sendes til 
gjenvinning gir vi 10 øre som kan doneres til 
et valgfritt veldedig formål. Dette kan være alt 
fra en veldedighetsorganisasjon, en non-profit 
organisasjon eller en skole. 

Innsamlingsesken

* Dette baseres på en gjennomsnittsvekt av 16,9 gram per kapsel.



∙ Sørge for godkjenning fra innsamlingsstedet (hvis det er opprettet i f.eks. en 
butikk eller et bibliotek).
∙ Vedlikeholde innsamlingsstedet og sende inn det innsamlede avfallet. 
∙ Hjelpe til med å promotere initiativet og spre ordet i lokalområdet.

Innsamlingssteder i Norge

Oppgaver og ansvar for den ansvarlige for innsamlingsstedet:

∙ Personen står fritt til å velge det veldedige formålet som skal motta de 
innsamlede pengene. 
∙ Det lokale innsamlingsstedet vil bli promotert i mediene (hvis ønskelig), slik at så 
mange som mulig i lokalområdet får høre om innsamlingsstedet og miljøinitiativet.

Fordeler ved å opprette et lokalt innsamlingssted:

∙ Butikken blir nevnt på TerraCycles hjemmeside.
∙ Butikken og innsamlingsstedet vil bli promotert i lokale medier.
∙ Butikken og innsamlingsstedet  fremstår som miljøvennlig, ettersom de fokuserer 
på gjenvinning og gjenbruk, i tillegg til at de bidrar til samfunnet ved å donere 
penger til et godt formål.
∙ Butikken vil være et av de første stedene i Norge som deltar i programmet.
∙ Innsamlingen vil kunne trekke flere kunder til butikken.

Fordeler for butikker som ønsker å være lokale innsamlingssteder: 



∙ Lett tilgjengelig for offentligheten.
∙ Et sted som folk kommer innom med jevne 
mellomrom. 
∙ Et sted som tilbyr god offentlig adgang til 
innsamlingsesken (stedet er åpent fem dager 
i uken, helst også i helgen). 
∙ Et sted som har plakater som viser hvor 
innsamlingen er plassert, hvordan og hva 
som samles inn.

Den ansvarlige for innsamlingsstedet 
bestemmer hvilken non-profit organisasjon, 
skole, veldedighetsorganisasjon, idrettslag 
e.l. som de innsamlede pengene skal gå til.

Eksempler på veldedighetsorganisasjoner 
som har mottat donasjoner gjennom 
TerraCycle er: 

Aktiv mot kreft
Kirkens Nødhjelp
Amnesty International
Redd Barna
Røde Kors

I tillegg til disse organisasjonene blir 
det donert penger til flere forskjellige 
lokale idrettslag, skolekorps og lokale 
organisasjoner. 

Innsamlingssteder i Norge Gode innsamlingssteder og 
veldedige formål 

Hva er et godt innsamlingssted? 

Hva går de innsamlede pengene til?

GJENVINN DINE 
TASSIM0-KAPSLER     
     G F     LIEPAKKER HER
Jeg/vi samler inn brukte TASSIMO-kapsler og foliepakker 

som vil bli sendt til gjenvinning hos TerraCycle.

Mange takk for deres støtte!

Ditt bidrag tilsier at vi kan donere enda mer penger til: ____________________,     

da hver kapsel omgjøres til pengedonasjoner.

For mer informasjon besøk www.terracycle.no

Hjelp oss med å støtte miljøet og andre ved å levere dine TASSIMO-kapsler og 

folieemballasje hos oss her: __________________________________ 

Våre åpningstider er: _________________________________________



∙ En gratis innsamlingseske dersom du får en avtale med en lokal butikk, kirke e.l. 
∙ Plakater og hjelpemateriale til din innsamling som du kan laste ned kostnadsfritt fra 
vår hjemmeside.
∙ Veldedighetspoeng for alt avfallet som samles inn som du kan donere til et valgfritt 
veldedig formål.

∙ Vi kontakter gjerne lokale medier i ditt område slik at så mange som mulig får vite 
om innsamlingen din. Dette gjør vi ved å stille deg et par korte og enkle spørsmål, 
og deretter lage en pressemelding om innsamlingsstedet ditt som vi sender ut til 
media.   
∙ Vi ber deg deretter om å sende over bilder av ditt innsamlingssted. Du kan se 
eksempler på slike bilder nedenfor. Disse bildene bruker vi i pressemeldingen som 
vi sender til journalister i lokalaviser i ditt område. 
∙ Dette gjør vi fordi vi veldig gjerne vil hjelpe til med å gjøre din innsamling 
så vellykket som mulig ved å informere alle i lokalområdet om prosjektet og 
innsamlingen!

Hva kan TerraCycle hjelpe 
deg med? 

TerraCycle kan tilby deg: 

Medieomtale

Bilde: Her er Susanne ved 
innsamlingsesken hun har 
satt opp i butikken sin med 
sitt første bidrag.

Bilde: Ida og kollegaen 
Malin fra Lidköping har en 
innsamlingseske i butikken 
de jobber. 

GJENVINN DINE 
TASSIM0-KAPSLER     
     G F     LIEPAKKER HER
Jeg/vi samler inn brukte TASSIMO-kapsler og foliepakker 

som vil bli sendt til gjenvinning hos TerraCycle.

Mange takk for deres støtte!

Ditt bidrag tilsier at vi kan donere enda mer penger til: ____________________,     

da hver kapsel omgjøres til pengedonasjoner.

For mer informasjon besøk www.terracycle.no

Hjelp oss med å støtte miljøet og andre ved å levere dine TASSIMO-kapsler og 

folieemballasje hos oss her: __________________________________ 

Våre åpningstider er: _________________________________________

På bildet over kan du se hvilket avfall som er akseptert for innsending i TASSIMO-gjenvinningsprogrammet. 

Send inn ditt TASSIMO-avfall til oss i TerraCycle og motta TerraCycle-poeng. NB! For å motta poeng må 

forsendelsen veie over 2 kg.

Accepterat avfall TASSIMO-gjenvinninvgsprogrammet:

   1. TASSIMO-kapsler

   2. TASSIMO-folieemballasje

Vi tar ikke imot:

   Papp-emballasjen (denne bes sorteres som vanlig papp).
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AKSEPTERT AVFALL

TASSIMO-GJENVINNINGSPROGRAMMET

TASSIMO-folieemballasje

TASSIMO-kapsler


