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Det er for mye restavfall og spraybokser i den oransje dunken for
glass- og metallemballasje
Den nye «oransje dunken» for glass- og metallemballasje har blitt tatt godt imot av innbyggerne i
Grenland, og graden av kildesortering har økt betraktelig. Det er vi strålende fornøyde med, sier
prosjektlederen for husstandsinnsamling av glass- og metallemballasje, Bjørn Gjersvik. Men
dessverre så får vi inn altfor mye annet avfall i dunken også.
På 9 dager kom det inn 340 liter spraybokser i den oransje dunken
Spraybokser er laget av metall, men kan inneholde både drivgass og andre farlige stoffer som kan
skade både mennesker og utstyr. Absolutt alle spraybokser skal leveres som farlig avfall, selv om det
ikke er alle spraybokser som strengt tatt er farlige. Men ved å levere dem som farlig avfall, slipper
forbrukerne selv å gjøre denne vurderingen.
Den oransje dunken er kun til glass- og metallemballasje
I tillegg til spraybokser kommer det inn mange poser med restavfall, og mengder med porselen,
drikkeglass og elektriske duppeditter. Dette er ikke en ekstra restavfallsdunk, sier Gjersvik og
kommer med en oppfordring om at den oransje dunken kun benyttes til tom glass- og
metallemballasje. Han legger også til at man kan risikere at dunken ikke blir tømt dersom det
oppdages restavfall og annet avfall i denne dunken. Han påpeker også viktigheten av at ee-avfall og
farlig avfall blir levert og håndtert på riktig måte.
Det er ikke glass alt som kan knuses, bare 20 gram keramikk kan ødelegge ett tonn med glass
Keramikk, porselen og annet steintøy kan inneholde materialer som ødelegger for
gjenvinningsprosessen, og skal derfor ikke oppi den oransje dunken. Glassverkene aksepterer kun 20
gram feilsortert keramikk/porselen/steintøy per tonn glassemballasje. Bare en liten kopphank kan
velte et stort lass med glass.
Egen dunk for glass- og metallemballasje har bidratt til økt kildesortering
Til tross for forurensninger av annet avfall i den oransje dunken har graden av kildesortering økt. Det
er fremdeles en del glass- og metallemballasje igjen å hente i restavfallsposen, men det skal vi klare å
få ut. Så her har både vi og innbyggerne en jobb å gjøre, avslutter prosjektleder i Renovasjon i
Grenland, Bjørn Gjersvik.
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