KILDESORTERING

DIN INNSATS
FOR NESTE
GENERASJON.

Hva skal ikke med
• Produktrester
• Jord, sand
• Annen plast

Hva skal ikke med
• Produktrester
• Jord, sand
• Annen plast
• Rundballenett

*Hva og hvor du kan kan levere.

OVERSIKT
OVER INNS AMLERE*
FINNER DU PÅ
WWW.GRØNTPUNKT.NO

Rundballenett
skal kildesorteres
og leveres separat. Kilde
sorterte rundballenett 
leveres gratis til innsamlere
som har avtale med
Grønt Punkt om
denne plasttypen.

Slik gjør du
• Fjern alle forurensninger
• Kildesortert rundballefolie
leveres gratis til innsamler
som har avtale med Grønt
Punkt om denne plasttypen

Hva skal med
• Storsekker
• Gjødselsekker
• Såkornsekker

Hva skal med
• Rundballefolie – hvit
• Rundballefolie – farget
(Holdes adskilt)

Henting kan
som regel avtales
med din innsamler
(vanligvis mot
betaling).

Slik gjør du
• Fjern alle forurensninger
• Rull eller brett sammen
fiberduken og solfangerfolien hver for seg
• Kildesortert fiberduk og
solfangerfolie leveres gratis
til innsamler som har avtale
med Grønt Punkt om denne
plasttypen

Etsende

Miljøfare

Slik gjør du
• Kanner skal være tomme,
drypptørre og uten kork
• Samles inn i gjennomsiktige
sekker, i containere eller på pall
• Tomme oljekanner med kork
samles inn i separate og tette
sekker
• Emballasjen bør i størst mulig
grad stables
• Fjern alle forurensninger
• Kildesortert hard plast
emballasje leveres gratis til
innsamlere som har avtale
med Grønt Punkt om denne
plasttypen

Hva skal ikke med
• Produktrester
• Jord, sand
• Annen plast
• Ombruksemballasje
• Emballasje over 100 liter

Helsefare

Hva skal med
• Kanner (tomme og
drypptørre)
• Plantebrett (bør stables)
• Potter (bør stables)
• Hylser/bobiner
• Kasser
• Emballasje merket med:

Hva skal med
• Fiberduk
• Solfangerfolie
• Plansilofilm
Hva skal ikke med
• Produktrester
• Jord, sand
• Annen plast

Hard
plastemballasje

Fiberduk og
solfangerfolie

Husk at det
kun er kildesortert
plastemballasje fri for
forurensinger som kan
leveres GRATIS.

Slik gjør du
• Inner- og yttersekk trenger
ikke å skilles
• Fjern alle forurensninger
• Legg gjerne flere PP-sekker
i en sekk
• Kildesorterte PP-sekker
leveres gratis til innsamler
som har avtale med
Grønt Punkt om denne
plasttypen

PP-sekk

Rundballefolie

LANDBRUKSPLAST

SLIK KILDESORTERER DU

RETURORDNINGEN
FOR LANDBRUKSPLAST ER
EN POSITIV SPIRAL
Basis for ordningen er at plastemballasje
er sortert riktig. Det norske landbruket
bruker over 12 000 tonn plastemballasje
hvert år. Det er viktig at denne plasten
materialgjenvinnes, slik at den kommer
til nytte nok en gang. Sørg for å levere
plasten din til en innsamler som har
avtale med Grønt Punkt.

• Grønt Punkt krever inn et vederlag fra forhandlere
og produsenter av plastemballasje basert på antall
kilo plast de selger. Dette vederlaget blir brukt til å
organisere returordningene av landbruksplast.
• Når du kjøper landbruksplast, er du med på å finansiere
en returordning som sikrer at så mye som mulig av
plasten går til materialgjenvinning. Ordningen er
organisert av Grønt Punkt.
• Innsamleren bruker godtgjørelsen fra Grønt Punkt
til å kvalitetssikre og presse plastemballasjen før
den sendes til materialgjenvinning. Innsamler mottar
økonomisk godtgjørelse per tonn som blir levert til
materialgjenvinning.
• Plastemballasje gjenvinnes i Norge og Europa og blir til
råstoff i produksjon av ny plast. Hos gjenvinner vaskes
og kvernes plasten før den smeltes om til regranulat.
Dette granulatet brukes til å lage nye plastprodukter.
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