
Til deg som har fått hjemmehenting  
av glass- og metallemballasje.

Når du tar vare på verdier 
skaper du verdier!

www.sirkel.no



Emballasje av glass og metall er som skapt for gjenvinning. Både glass 
og metall er materialer som har vært brukt av mennesker i lange tider. 
Det fine med disse materialene er at de kan gjenvinnes i det uendelige 
uten å tape verdi. 

Med jevne mellomrom kommer renovasjonsbilen og tømmer  
beholderen din. All glass- og metallemballasje fra hele Norge sendes  
til Sirkels anlegg i Fredrikstad. Her sorteres emballasjen og klargjøres 
for videre gjenvinning.

Du er en av de heldige 
som har fått beholder  
for glass- og metall- 
emballasje hjemme hos 
deg. Dette gjør det rett 
og slett enklere å  
sortere riktig, lykke til 
med sorteringen!



Glass- og metallemballasjen har nå blitt nye råvarer som skal inn i  
produksjon av nytt glass og metall. 

Stålet sendes til Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste stålverket 
som tar imot resirkulert stål i Norge. Armeringsjern og kleshengere er 
eksempler på nye produkter som stålet lages av. 

Aluminium sendes til smelteverk i Europa for omsmelting til ny  
aluminium. Omsmeltet aluminium blir til stekepanner, bildeler, sykler og 
alt annet der man bruker aluminium.

Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark eller lengre sør i  
Europa for omsmelting til ny glassemballasje. Glasset med lavest 
kvalitet blir råvare til Glasopor skumglass som er et byggemateriale  
som brukes i samferdsel- og byggeprosjekter.

Det kan være opptil 
95 % resirkulert glass  
i en ny glassflaske.

Nye glassflasker og leverposteibokser  
kommer tilbake som nye produkter  

i et evig kretsløp som du er en  
viktig del av! Bruk & Skap!



Glassflasker

Glasskrukker

Hermetikkbokser

Myke metallbokser

Aluminiumsfolie

Øl/mineralvannsbokser 
uten pant

Metallokk 
/metallkorker 

Metalltuber

Telyskapsler

Ja, takk!

Porselen, keramikk  
og krystall

Ildfaste former

Speil og 
vindusglass

Lyspærer  
og batterier

Malingsspann

Metallgjenstander som 
ikke er emballasje,  

f. eks.:

Stekepanner
Kasseroller

Bestikk
Bildeler

Nei, takk!

Hva er glass- og metallemballasje?

NB!! Det er viktig at du 
ikke kaster annet enn 
emballasje i beholderen!  

Hele poser og andre metall- 
og glassprodukter ødelegger 
gjenvinningsprosessen!


