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Ren plastemballasje sorterer  
vi snart i blå pose
I løpet av sommeren vil du på din avfallsbeholder få levert en rull med blå 
poser og informasjonsbrosjyre om kildesortering av plastemballasje. Nå 
er du klar til å sortere plastemballasje. Den fulle blå posen legges også i 
 avfallsbeholderen.  

Hvorfor:
Mye av restavfallet består av plastemballasje. Er 
denne ren og tørr, kan vi levere dette til gjen-
vinning. Restavfallet reduseres betydelig, og dette 
fører til mindre behov for handlenett til restavfall.

Dette skal i den blå posen:
Plastemballasje fra husholdninger er poser, folie, 
 begre, bokser og flasker av plast, f.eks. Sjampo 
flasker, kaffeposer, ostepakker, rømmebegre, vaske-
middelflasker og bæreposer. Se nærmere oversikt på 
neste side. 

Plasten må være tom og ren:
I innsamlingsordningen vil vi ha ren og tørr plast-
emballasje. Det meste av emballasjen er ren når den 
er tom. Skitten plastemballasje skylles i kaldt vann 
og kan rengjøres med egen oppvaskbørste. 

Gjenvinning av plastemballasje:
Kildesortert plastemballasje blir sortert ut i vårt 
optiske anlegg – som har kamera som sorterer de 
blå posene i en egen container. Deretter går det 
til oppsamling og pressing før det fraktes til store 
sorteringsanlegg i nord-Tyskland. Omlag 80% av all 

innsamlet mengde blir sortert ut til materialgjen-
vinning. Resten er urenheter, etiketter og sammen-
satte kvaliteter som ikke lar seg skille. Plasten blir 
sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene 
er råvarer videre til plastindustrien som bruker dette 
i sin produksjon.

Dette vil vi ikke ha:
Plastprodukter som ikke er emballasje, se oversikt 
side 6. Heller ikke flasker og kanner som har inne-
holdt oljeprodukter. Heller ikke brannfarlig eller 
giftig avfall skal i returordningen, men leveres som 
miljøfarlig avfall.

Skitten eller tilgriset plast kaster du i 
 rest avfallet:
Er det for krevende å rengjøre emballasjen, så kast 
den i restavfallet. Dette er svært viktig for ellers 
blir den rene plasten tilgriset og da kan ingenting 
 gjenvinnes. Hovedregelen er at dersom du er 
 usikker på hvilken pose avfallet skal kastes i, så 
er det best å kaste det i restavfall.

Her ser du de ulike kildesorteringposene klare til bruk.
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JATAkk!Vi vil ha all ren og tom plastemballasje!
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NEiTAkk!
Vi skal ikke ha bleier, skitten plastemballasje 
eller plastprodukter.

Vi skal ikke ha bleier, 
skitten plastemballasje 
eller plastprodukter.

Vi vil ha all ren og tom plastemballasje!




