
Informasjon

Nå får alle egen 
beholder til

glass- og 
metall-
emballasje



 

Innsamlingsgraden hos kommuner som har innført 
henteordning for sine innbyggere er ca. 35% høyere 
enn for kommuner som kun tilbyr returpunkter.  
Dette betyr økt grad av materialgjenvinning. 

Østfoldkommunene samarbeider om å lage et  
nytt ettersorteringsanlegg på Øra i Fredrikstad.  
Hit vil alt av restavfall fra husholdningene sendes. 
Mye glass- og metallemballasje havner i dag i 
restavfallet, og dette vil kunne skade prosessene  
i det nye anlegget.  Dette er en av årsakene til at  
glass- og metallemballasje skal sorteres ut.

Kostnaden pr husstand for ny henteordning 
er beregnet til å være ca. 70,- kr årlig.

Hvorfor  
innfører vi denne ordningen?



Etter første tømming, vil den nye beholderen bli tømt 
hver 8. uke. Hvilke dager vi kommer for å hente på din 
adresse kan du sjekke i appen Min renovasjon eller 
på www.sarpsborg.com/tommekalender. App og 
tømmekalender vil bli oppdatert i slutten av august 
med ny henteordning.  

Vi hjelper deg gjerne:

Til høsten starter den nye henteordningen for  
glass- og metallemballasje fra husstandene.  
De fleste vil få en beholder på 140 liter.  
Borettslag og større sameier vil få fellesløsninger.  

Kommunen har i dag returpunkter for glass- og  
metallemballasje på ulike steder. Disse retur- 
punktene vil bli fjernet, men først etter at de  
nye tømmerutene er i gang. 

Det tar lang tid å sette ut så mange beholdere.  
Derfor starter utkjøringen nå og vil pågå  
gjennom hele sommeren. Du må gjerne ta i  
bruk beholderen med en gang, men husk at  
tømming ikke vil bli utført  før til høsten. Bruk 
gjerne returpunktene hvis  beholderen blir  
full før første tømming. 

Du kan plassere beholderen hvor du vil på  
eiendommen din, men på tømmedagen må 
du sette den fram til veikanten slik som du 
gjør med beholderne for papir og restavfall. 

Når starter det? Tømmeruter

Tips!

Telefon: 69 10 80 00
E-post: servicetorget@sarpsborg.com

Du kan enkelt be om påminnelse 
på SMS via app eller tømmekalender. 
Da blir det lettere å huske på å 
sette frem beholderen. 



Skyll emballasjen i kaldt vann og la 
den tørke. Etiketter kan sitte på. 
Lokk kan gjerne skrus av. Glass- og 
metallemballasjen skal ikke pakkes i 
bæreposer, men kastes løst i dunken.

  Flasker i klart eller farget glass
  Barnemat,- pastasaus- og syltetøyglass 
  Hermetikkbokser
  Leverpostei- og makrellbokser 
  Drikkebokser som ikke kan pantes
  Korker og lokk av metall
  Aluminiumsfolie/former
  Telyskopper i aluminium
  Metalltuber (tubeoster, kaviar osv.)
  Tomme parfymefl asker og medisinglass

Hva kan kastes 
i den nye beholderen?

Den nye henteordningen gjelder kun emballasje-
produkter og ikke andre gjenstander, selv om 
de er laget av glass og metall. Dette er viktig 
å skille på ettersom produksjonsprosessene 
videre kun håndterer glass og metall fra 
emballasje. Emballasje er glass og metall 
som har vært pakket rundt et produkt.

ja takk



  Porselen, keramikk og krystall
  Drikkeglass og tallerkener
  Ildfaste former
  Speil og vindusglass
  Spiker og skruer
  Lyspærer og batterier
  Kniver, stekepanner og kasseroller
  Malingsspann
  Bestikk
  Vaser og glassboller

Dette skal ikke  
i den nye beholderen?

Gjenstander av glass og metall som ikke 
er emballasje kan kastes hos Gatedalen 
miljøanlegg. Mindre produkter kan pakkes 
forsvarlig inn og kastes i restavfallet. Hele 
og brukbare gjenstander bør leveres til 
loppemarked, bruktbutikk eller lignende. 

nei takk



Når du tar vare 
på verdier skaper 
du verdier!Glass- og metallemballasjen blir sendt til Sirkel sitt 

sorteringsanlegg i Fredrikstad. Etter sortering blir 
100% sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår 
som verdifullt råmateriale for helt nye produkter. 

Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark 
eller lengre sør i Europa for omsmelting til ny 
glassemballasje, som vinfl asker og syltetøyglass. 
Det kan være opptil 95% resirkulert glass i en ny 
glassfl aske. Glasset med lavest kvalitet blir råvare 
til Glasopor skumglass som er et byggemateriale 
som brukes i samferdsels- og byggeprosjekter. 

Aluminiumet er spesielt verdifullt og har like 
gode egenskaper som nytt råstoff. Dette blir 
sendt til smelteverk i Europa, og blir gjenvunnet 
til produkter som stekepanner, felger, fl y, sykler 
og ny aluminiumsemballasje. 

Stålet sendes til Celsa Stål i Mo i Rana som er 
det eneste stålverket som tar imot resirkulert
stål i Norge. Stålet kan gjenvinnes til 
produkter som armeringsjern og kleshengere.

Hva skjer med 
glass- og metallemballasjen?

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nærmest 
i det uendelige uten at kvaliteten blir dårligere. Ved  
gjenvinning sparer vi råvarer og bruker bare en brøk-
del av energien som går med til å produsere nytt.

Fakta!

Gjenvinning av metaller er svært 
miljøbesparende, både når det gjelder 
energi og CO2 utslipp. I Norge 
kildesorterer vi nok metallemballasje 
til å lage 300 000 sykler hvert år.




