
Hjelp oss å merke beholderen din

For at riktig avfall (se bakside) skal 
havne i beholderen for glass- og metall-
emballasje, håper vi du kan hjelpe oss. 
Vedlagt er et klistremerke som vi ber 
deg klistre på det oransje lokket til  
beholderen for glass- og metall- 
emballasje. 

Stryk klistremerket godt fast 
til lokket med håndbaken eller 
fingrene.  
Lappen som klistremerket satt 
på, kaster du i restavfallet.

Fest klistremerket midt over der 
det står «GLASS/METALL».  
Har du liten, bærbar beholder 
uten tekst, fester du klistre-
merket midt på lokket.

PS! Bor du i borettslag, holder det at en (f.eks. vaktmester/styreleder) tar ansvar for 
merkingen av felles beholder om dere har det. Har dere større, nedgravde fellesbeholdere, 
trenger dere ikke tenke merking, bare riktig sortering (se baksiden).

Tørk av området hvor det står 
«GLASS/METALL», helst med 
såpe og vann, slik at det er  
rent og tørt.
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Avfall Sirkula samler inn er som oftest 
godt sortert. Det gjør at mest mulig 
kan gjenvinnes til nye produkter. For 
glass- og metallemballasje har de 
som tar imot dette til gjenvinning fra 
Sirkula, imidlertid påpekt at det kastes 

mye feil. Det ødelegger for gjenvin-
ningsprossessen. Feilsortering gjør at 
Sirkula får dårligere betalt for denne 
avfallstypen. Det påvirker igjen reno-
vasjonsgebyret. Avfallet kan i verste 
fall komme i retur til Sirkula. 

For å minne alle om at det er embal-
lasje av glass og metall som skal i 
dunken, ber vi deg ta en kikk på bak-
siden av dette arket, og klistre et merke 
på dunken slik:

Tusen takk for hjelpa! 

Ta av her og fest klistremerket over der det står “GLASS/METALL” på dunken din 

Tørk av området på dunken før du setter på klistremerket, helst med såpe og vann, slik at det er rent og tørt 
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 • 	Syltetøyglass	og	glassflasker
 • Hermetikkbokser
 • Aluminiumsformer og -folie
 • Metallkorker/-lokk
 • Påleggstuber av metall
 • Mineralvann- og ølbokser uten pant
 • Telyskapsler i metall

 • Metallgjenstander som ikke er emballasje, 
som strykejern, bildeler, metallrister, tørke-
stativ, gryter, panner, jernrør, spiker, ståltråd, 
bestikk

 • Porselen, keramikk og krystall 
 • Drikkeglass og tallerkener 
 • Ildfaste former 
 • Speil 
 • Vindusglass 
 • Lyspærer og batterier
 • Malingsspann 
 • Spraybokser
 • Bæreposer (gjenbruk eller kast ev.  

i plastemballasje)

Leveres på gjenvinningsstasjonen:
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Slik kaster du riktig

Hva gjenvinnes glass- og metallemballasjen til? 
Gjenvunnet glass blir brukt til nytt emballasjeglass og isolasjon til for eksempel veger eller bygg. 
Gjenvunnet metallemballasje blir for eksempel til bildeler, sykler, arbeidsredskap, armeringsjern 
eller ny metallemballasje.
På www.sirkula.no kan du ser hvor de ulike avfallstypene sendes til gjenvinning, og hva de blir til.

Ja takk!

Nei takk!

Det er kun emballasje av glass og metall, som det fortrinnsvis var mat 
og drikke i da du kjøpte det, som skal i denne beholderen hjemme.
Emballasjen skal være tom for innhold. Tøm eller rist ut rester,  
og skyll glasset eller metallemballasjen med vann. 

Få mer sorteringshjelp på  
www.sirkula.no

i beholderen for emballasje av glass og metall


