
 

Innsamling av glass- og metallemballasje 
 

Erfaringer/tilbakemeldinger fra innbyggerpanelet – Rapport februar 2022. 
 

Samlet status 

 

 

Jeg bor i:  

 
 

 

Er du opptatt av kildesortering av avfall i hjemmet? 

 

 

Vet du hvor glass- og metallemballasje skal leveres? 

 

 

Er du fornøyd med dagens ordning for levering av glass- og metallemballasje? 

 



 

Er det noen forbedringer du kunne tenke deg for levering av glass- og 
metallemballasje? (du kan krysse av for flere alternativer). 

 
 
 
 
Her er noen eksempler på innspill fra innbyggerpanelet som Avfall og gjenvinning tar 
med seg i det videre arbeidet i utviklingen av ny returordning:  
 

• Kjenner flere som ikke sorterer pga de ikke gidder å levere det på eget sted. Tror mye mer ville 
bli sortert hvis det hadde blitt hentet en gang i måneden hjemme. 

• Det må ikke bli for mange store, stygge kasser ved husene våre! 
• Dagens løsning fungerer fordi vi har plass til å lagre i hjemmet for så å levere av og til. 
• Levere glass og metall er en ting som alltid blir utsatt og det hoper seg opp hjemme. Jeg liker  
• Jeg opplever at fordi det er så langt til leveringspunktet, så ender emballasjen altfor ofte 

sammen med restavfall, selv om dette ikke er det vi ønsker. 
• Åpningen på dagens beholder er for lite. 
• Det er veldig tungvint å levere glass og metall nå. Det er for lang avstand til beholderne. Og det 

blir store mengder som skal leveres hver gang. Jeg ønsker meg VELDIG egen beholder til dette 
avfallet som hentes på samme måte som papp og plast. 

• Jeg bor nært returpunkt og det fungerer optimalt for oss 
• For dem som ikke har bil er det best å ha egen beholder ved husstanden. Det bør være mulig å 

dele beholder med naboen hvis det blir beholder som må være en tilsvarende beholder på hjul 
som papir-/restavfall. 

• Bedre beskrivelse på hva slags husavfall som betegnes som f.eks metall og hvordan det på en 
god måte kan samles opp hjemme. 

• Supert med egen dunke for glass og metall på egen eiendom. Dersom det vil koste mer i avgift, 
er fellesdunker rundt omkring helt OK for meg.  Ønsker ikke økning i avgiftene!! 

• Ikke flere beholdere/avfallsdunker utenfor bolig. Trangt og skjemmende som det er. 
• Det hadde forenklet det veldig med fex en felles beholder for flere av naboene - hvis det ikke er 

mulighet for egen kontainer pr husstand 
• Et felles returpunkt i sameiet/området vil fungere bedre. 
• Vi har returpunkt for glass og metall rett ved boligen. Hadde vært interessant om dere kunne få 

til tilsvarende opplegg med farlig avfall (batteri etc) Ikke alle har bil, og da blir det kanskje langt 
å bære tilbake til returpunkt ved butikk. Egen dunk til dette ville være flott. Eller en fellesdunk 
for gata. Likeledes er farlig avfall 'rød dunk' en utfordring, for da må man jo gjerne til Isi, igjen 
uten bil. Det er ikke klare returpunkter for 'rød dunk' i min umiddelbare nærhet. Savner også et 
kart for ulike returpunkter; f.eks. klesinnsamling UFF, Røde kors, Frelsesarmeen. Det hadde 
vært nyttig. 

• Levering der det er mulighet for å stoppe med bil er viktig. Må man gå langt med retur blir 
punktet ikke brukt Dersom det er returpunkter knyttet til hjemmet tenker jeg det vil være 
mindre forsøpling av annet søppel? 

• Mange husstander har begrenset plass til flere containere for kildesortering på egen eiendom og 
jeg vil derfor anbefale at eksisterende ordning opprettholdes 

• Enklere å få skuflet alt metall/glass uten å måtte pirke inn bit for bit i et lite hull med en klinete 
gummiklaff på. 
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