Hvor flinke er «Navn på Kommune/IKS»
til å sortere plastemballasje?
Den dd.mm kommer Grønt Punkt Norge til «navn på kommune/IKS» for å ta et
dypdykk i plastemballasjen som husholdningene våre har kildesortert. Dere er invitert
til å delta på kvalitetsrevisjonen.
For at plastemballasje som kildesorteres kan bli til nye produkter, er god kvalitet nødvendig.
Det som sorteres må være tomt for produktrester og det er også viktig at det bare er
plastemballasje som havner i plastinnsamlingen.
For å sikre dette har Grønt Punkt Norge regelmessige kvalitetsrevisjoner hos kommunene
som er ansvarlige for innsamlingen. Under revisjonen blir flere hundre kilo med tilfeldig
utplukket plast fra husholdningene kontrollert. Forurensningene sorteres i ulike avfallstyper
som veies og dokumenteres.
Ofte blir det funnet mye som ikke har noe i plastinnsamlingen å gjøre, som hageavfall, sko,
klær og til og med dyrekadaver.

Dette er noe av det Grønt Punkt Norge har funnet blant plastemballasjen.

Eksempler på plastemballasjer som ikke blir godkjent av Grønt Punkt Norge.

Revisjonen vil foregå på «sted». For nærmere opplysninger og for avtale om tidspunkt, ta
kontakt med «navn» på epost «epostadresse» eller telefon «telefonnummer».
------FAKTA:
Det samles inn over 30.000 tonn plastemballasje fra norske husholdninger i de kommunale
renovasjonsordningene hvert år. Plastemballasjen transporteres deretter til sorterings- og
gjenvinningsanlegg, i stor grad til Tyskland.
For å minimere miljøbelastningen ved transport benytter vi tog, båt og returtransport. Ved å
gjenvinne plast forhindrer vi unødvendige klimautslipp, og begrenser bruken av ikke
fornybare naturressurser.
Kommuner/IKS som har avtale med Grønt Punkt Norge får finansiering til innsamling av
plastemballasje. Hvis forurensningsgraden er mer enn 10 prosent blir det trekk i
finansieringen.
GRØNT PUNKT NORGE
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-,
metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter
Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og
drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

