KILDESORTERING / HARDPLAST

DIN INNSATS
FOR NESTE
GENERASJON.

SLIK KILDESORTERER
DU HARDPLAST
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Hardplast er emballasje som for
eksempel spann, kanner, flasker og
plantebrett.
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Pass på at emballasjen er tom
og tørr før den legges i sekken.
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Sett opp sekkestativer med klistremerket for hardplast der emballasjen
sorteres. Stable spann og brett.
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NB! Ikke all hardplast er emballasje.

FAKTA OM HARDPLAST
• Mange produkter lages av hardplast, men kun
emballasje er med i Grønt Punkts ordning.
• Hardplastemballasje er fast og solid,
i motsetning til plastfolie
• Emballasje som har inneholdt farlige stoffer er
også med i ordningen, se hvilke faremerker som
omfattes på www.grøntpunkt.no
• Grønt Punkts ordning omfatter emballasje som har
inneholdt opp til 100 liter
• Gjenvunnet emballasje av hardplast blir til nye
produkter, blant annet leker, verktøykasser, paller,
rør, bøtter og møbler

VISSTE DU AT...
• Hardplastemballasje består som regel av fire typer plast:
		– High Density Polyetylen (HDPE) med materialkode 02
– Polypropylen (PP) med materialkode 05
– Polystyren (PS) med materialkode 06
– Polyetylentereftalat (PET) med materialkode 01
• HDPE ble utviklet i Tyskland i 1955, og PP i 1957
• Årlig ender over 18 000 tonn hardplastemballasje
som avfall i Norge
• Gjenvinner du 1 kilo plast sparer du 2 kilo olje
• Utslipp av CO2 reduseres med 1,5 til 2 kilo når du
gjenvinner 1 kilo plast

Grønt Punkt AS
Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf 22 12 15 00, post@grøntpunkt.no

I SPISSEN FOR NÆRINGSLIVETS EMBALLASJEDUGNAD
Grønt Punkt er for bedrifter som tar
miljø- og samfunnsansvar. På vegne av
medlemmene drifter vi næringslivets
egen emballasjedugnad.
Dugnaden innebærer at Grønt Punkt
sikrer finansiering av returordningene
for plastemballasje, metallemballasje,
glassemballasje, drikkekartong og
bølgepapp. I tillegg drifter Grønt
Punkt returordningene for drikke
kartong, emballasjekartong og
plastemballasje.

Grønt Punkt merket betyr at bedriften
har betalt for gjenvinning av
emballasjen. Virksomheten til Grønt
Punkt er non-profit, og vederlaget vi
samler inn fra medlemsbedriftene går
i sin helhet til å dekke kostnadene ved
å samle og gjenvinne emballasje.
Grønt Punkt har fem eiere: Norsk
Returkartong, Plastretur, Norsk Resy,
Norsk Metallgjenvinning og Norsk
Glassgjenvinning.
Les mer på grøntpunkt.no

Du har sikkert sett Grønt Punkt på
emballasje. Det er naturlig, da dette er
et av verdens mest brukte varemerker.
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Ønsker du å vite mer, ta kontakt med din lokale innsamler.
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